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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความ
ช านาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาและ
ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่
ก่อให้เกิดปัญญา เพ่ือพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ  สืบสานและสร้างเสริมภูมิ
ปัญญา  ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม และหลักในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ตลอดจน การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เพ่ือใช้ในการศึกษา
ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 อีกทั้งเป็น
หลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นไป 
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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
   ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
   ชื่อย่อ :  B.Eng. (Electrical Engineering) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
        บัณฑิตที่จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริงในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าบนพ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ทันต่อก าร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสามารถที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 144 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ    
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

 5.2 ภาษาที่ใช้  
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย      
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจ
ภาษาไทยอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

      2563 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
      วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์  
     พ.ศ. 2563  
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6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรใน 
    การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
6.5 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 

      ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา  2565   

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา    
 8.1 วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าหรือโทรคมนาคม 
 8.2 วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าหรือโทรคมนาคม 
 8.3 วิศวกรโรงงาน 
 8.4 วิศวกรขาย 
 8.5 วิศวกรอิสระ 
 8.6 ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 8.7 อาจารย์ ผู้สอนด้านวิชาชีพ 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ 

นายสับรี สะนอ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2555 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร: 2545 

ประธานหลักสูตร 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายพลากร พรหมเมศร์ 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2555 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: 2548 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ 

นายสมาน วิวรรธนโรจน์ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: 2557 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: 2550 

 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ 

นายมัจดี โต๊ะตาหยง 

Ph.D. (Engineering) 
International Islamic University Malaysia: 2562 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2551 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2548 

 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ 

นายฮาฟีซ แมแรกาเจ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า (ก าลัง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 
2560 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: 2557 

 

6 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ 

นายมูหัมมัด มั่นศรัทธา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2556 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม                              
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: 2553 

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรนี้  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ที่ได้น าหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพคน จะมุ่งเน้นให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ จริยธรรม จิตสาธารณะ ลดความเหลื่อม
ล้ าในด้านการศึกษา และสามารถที่จะด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ในด้านการพัฒนาด้านพลังงาน 
เศรษฐกิจดิจิทัล จะมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าและโทรคมนาคม พัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พัฒนาด้าน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย 
และผู้ใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถน าผลการด าเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นสาขาวิศวกรารม
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร ปรับปรุง 
2563 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและมีทักษะ ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะ ในการแก้ปัญหา ออกแบบ วางแผนในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือตอบสนองความต้องใช้บุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาส และภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึน
ในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็น
สินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ตลอดจนปัญหาการก่อการ
ร้าย และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่
ถูกต้องแก่กลุ่มวัยก าลังศึกษา  
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  วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ 
“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจ โดยอุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตตามแบบ มามุ่งเน้นเรื่อง
การออกแบบและสร้างตราสินค้าของตนเอง รวมทั้งต้องมุ่งสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านการอนุรักษ์
พลังงาน เพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใน
การผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้า จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 การผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์นี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการชุมชน เพื่อการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
            กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                         รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 
            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 
           กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
           กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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13.3 การบริหารจัดการ   
          อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ประสานงานกับ ฝ่ายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

โดยฝ่ายวิชาการคณะ ด าเนินการประสานงานกับ สาขาวิชา/คณะ อื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการ
เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานในด้านการพัฒนาก าลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการ
พัฒนาก าลังคนแล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพ่ือให้ เป็นทิ ศทางในการบริหารจัดการ               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ทั้งนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมซึ่ งเป็น
ศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศดังเหตุผลข้างต้น โดยประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ และมีการน า
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
 ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง  (พ .ศ .2563) ได้ก าหนดไว้ดั งนี้  ผลิตวิศวกรทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลง
และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่ม คิดเป็นท าเป็น สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใช้
ประโยชน์ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณใน
สายวิชาชีพ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพใน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน ที่
ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

 1.3.1 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ 
ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละ 
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1.3.2 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎี  
และปฏิบัติ โดยสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่สามารถคิด วิเคราะห์ และสามารถเลือกวิธี 
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้  

1.3.4 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาประเทศชาติ 

1.3.5 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  

1.3.6 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

 1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

  1.4.1 PLO 1 เข้ า ใจความรู้ พ้ื น ฐานด้ านคณิ ตศาสตร์  วิท ยาศาสตร์  และ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถน าไปใช้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 PLO 1.1 สามารถค านวณคณิตศาสตร์ได้ 

 PLO 1.2 เข้าใจหลักการพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับไฟฟ้า 

 PLO 1.3 สามารถเขียนแบบและอ่านแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

 1.4.2 PLO 2 ประยุกต์ ใช้ศาสตร์ทางด้ านคณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือการออกแบบที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 

 PLO 2.1 รู้และเข้ าใจการท างานของอุปกรณ์ และเครื่องมือในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 PLO 2.2 สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสมในการ
ออกแบบและแก้ไขในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 PLO 2.3 สามารถวางแผน ก าหนดขอบเขต วิธีการด าเนินงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ 



 
 
 

13 

 

 PLO 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก
งานวิจัยหรือปัญหาของชุมชน โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 1.4.3 PLO 3 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

 PLO 3.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ได้เหมาะสม
กับงาน 

 PLO 3.2 สามารถอ่านและน าข้อมูลจากเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้
อย่างถูกต้อง 

 1.4.4 PLO 4 แสดงออกคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
วิศวกรรม 

 PLO 4.1 รับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา 

 PLO 4.2 ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและไม่ทุจริตในการสอบ 

 PLO 4.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 

  1.4.5 PLO 5 มีความเป็นผ   ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็นกลุ่ม และมีทักษะใน
การสื่อสาร 

 PLO 5.1 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็นกลุ่ม วางแผนการ
ด าเนินงานและปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนด 

 PLO 5.2 สามารถเขียนรายงานจากผลการทดลอง 

 PLO 5.3 สามารถน าเสนอผลงานด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษา สามารถก้าวทัน
หรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ  

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย    
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ
เชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าใน

1. จ านวนรายชื่อ อาจารย์ 
พร้อมประวัติประสบการณ์ 
ผลงานทางวิชาการ การพัฒนา
และฝึกอบรม 
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2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขา
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ 
อาจารย์ไปหาประสบการณทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แนวความคิด ใน
การพัฒนาหลักสูตร ระหว่าง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละ
หลักสูตร 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งองค์ความรู้
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย 

1. จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
เน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ รู้จัก คิด 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 
2. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้   
และ/หรือผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
ตลอดเวลา 

1. จ านวนวิชาที่มีการจัดการ     
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น     
ศูนย์กลาง หรือมีผู้เรียนเป็น
แกน 
 
2. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. ผลการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์และการ
สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และสภาวิศวกร 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ
สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ    
วิศวกรตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย    
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

1. หลักสูตรเป็นไปตาม   
มาตรฐานของ สกอ. และ
เกณฑ์ของสภาวิศวกร  

4. รับฟังข้อคิดเห็นจากส่วนผู้ใช้บัณฑิต
เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

1. จัดส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. สรุปผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน  
  ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย  1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ภาคละไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ไม่มี  

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
   ภาคการศึกษาต้น เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน   
   ภาคการศึกษาปลาย เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน  
   ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
   2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทย์ -คณิต 
หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
   2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
   2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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  2.3.2 ความรู้พื้นฐานด้านทักษะทางวิศวกรรม 
  2.3.3 ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ 
  2.3.4 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามาเป็น
ระดับอุดมศึกษา   

     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 

กิจกรรม ช่วงเวลา วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1 

แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิค     
การเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และ
การแบ่งเวลา 

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 

ปรับพื้นฐานด้านคณิต- 
ศาสตร์และวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1 

พัฒนาความรู้และความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 

รายวิชาปฏิบัติงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้อง 
ต้น  

ชั้นปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 

เส ริ ม ส ร้ า งทั กษ ะท าง
ภาษา 

ทุกภาค
การศึกษา 

พัฒนาความรู้และความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาทุก
ชั้นปี 

พ่ีสอนน้อง ชั้นปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 

การสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา
และการดูแลนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 

 
2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี: ภาคปกติ เปิดรับนักศึกษาสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้าสาขาย่อยไฟฟ้าก าลังและสาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร แขนงละ 30 คน โดยปี 2563 
เปิดรับเฉพาะนักศึกษาสาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง และเริ่มรับนักศึกษาสาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสารในปี 
2564 
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ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 30 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 30 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 60 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 90 150 210 240 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 60 

  2.6 งบประมาณตามแผน   
  2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
รายละเอียด

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบ

เหมาจ่าย 
5,700,000 1,710,000 2,850,000 3,990,000 4,560,000 

รวมรายรับ 5,700,000 1,710,000 2,850,000 3,990,000 4,560,000 
   

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวดเงิน 

 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก .งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

155,782 157,340 158,914 160,503 162,108 

หมวดเงิน 
 

ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 2567 

2. ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน 

67,872 68,551 69,236 69,929 69,929 
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รวม (ก) 223,654 225,891 228,150 230,431 232,736 
หมวดเงิน 

 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ข .งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 5,592,875 5,648,804 5,705,292 5,762,345 5,819,968 
รวม (ข) 5,592,875 5,648,804 5,705,292 5,762,345 5,819,968 
รวม (ก) + (ข) 5,816,529 5,874,695 5,933,442 5,992,776 6,052,704 
จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

30 90 150 210 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

193,884   65,274 39,556 28,537 25,219 

2.7 ระบบการศึกษา  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 หรืออาจใช้ตามข้อที่ 7 ก็ได้ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  
    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 หมวด 10 ข้อ 34 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1   หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
      1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หน่วยกิต 
             1.1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
             1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
             1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
      2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
             2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ  
                    วิทยาศาสตร์ 

21 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
 รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  

  

 11-034-101  การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 
    (Thai Usage) 
 11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    (English in Daily Life) 
 11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    (Spoken English for Communication) 
  และเลือกเรียนในกลุ่มวิชาภาษาที่ เปิดสอนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาส -        
ราชนครินทร์ จ านวน 3 หน่วยกิตโดยเลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 
  11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
    (Malay in Daily Life) 
  11-034-231  ภาษาจีนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
             (Basic Chinese) 

 

  

 11-024-112  ทักษะการคิด       3(2-2-5) 
    (Thinking Skills) 
 11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

             2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 
 

44 หน่วยกิต 

             2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต 
                   2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
                   2.3.2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 25 หน่วยกิต 
       3) หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
       4) หมวดวชิาสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
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    (Law in Daily Life) 
 
 11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
    (Exercise for Health) 
 11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
    (Physical Education Activity) 
 

  

 10-024-101  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
    (Introduction to Computer Technology)  
 10-034-103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
    (Mathematics in Daily Life) 
 10-044-103  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
    (Physics in Daily Life) 
 10-054-103  เคมีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
                    (Chemistry in Daily Life) 
 

 

05-004-201  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1           3(3-0-6) 
         (Engineering Mathematics I) 

05-004-202  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                                            3(3-0-6) 
         (Engineering Mathematic II) 

05-004-203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                                            3(3-0-6) 
                              (Engineering Mathematics III) 

05-004-204  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
         (Engineering Physics I) 

05-004-205  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1      1(0-2-1) 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
       และวิทยาศาสตร์ 

21 หน่วยกิต 
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                              (Engineering Physics Laboratory I) 
 

05-004-206  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
         (Engineering Physics II) 

05-004-207  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2      1(0-2-1) 
         (Engineering Physics Laboratory II) 

05-004-208  เคมีวิศวกรรม       3(3-0-6) 
         (Engineering Chemistry) 

05-004-209  ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม           1(0-2-1) 
         (Engineering Chemistry Laboratory) 
 

 

05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 
    (Engineering Drawing) 

05-004-211 กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
   (Engineering Mechanics) 

05-004-212 วัสดุวิศวกรรม             3(3-0-6) 
   (Engineering Materials) 
  05-004-213  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-3-4) 
    (Computer Programming)  
           05-074-201  วงจรไฟฟ้า 1                                         3(3-0-6) 

                   (Electric Circuit I) 

05-074-202  วงจรไฟฟ้า 2                                         3(3-0-6) 

                   (Electric Circuit II) 

05-074-203  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม               3(3-0-6) 

                   (Engineering Electronics ) 

05-074-204 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1                            1(0-3-1) 

  (Electrical Practice I) 

05-074-205  การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า          3(3-0-6) 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 44 หน่วยกิต 
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(Electrical Instruments and Measurements) 
 

05-074-206  ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า   1(0-3-1) 

   (Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 

05-074-207  วงจรลอจิกและวงจรดิจิทัล                           3(2-2-5) 
  (Logic and Digital Circuits) 
05-074-208  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                                   3(3-0-6) 
   (Electromagnetic Field) 
05-074-209 สัญญาณและระบบ                      3(2-2-5) 
  (Signals and Systems) 

05-074-210  ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง                           3(2-2-5) 

  (Continuous-time Control Systems) 

05-074-211 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                    3(3-0-6) 
  (Electromechanical Energy Conversion) 

05-074-212 เทคโนโลยีการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
  (Communication Technology) 

  

05-074-213 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   1(0-3-1) 
  (Basic Electrical and Electronics Practice) 

 05-074-214 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์    1(0-3-1) 
   (Microprocessor Laboratory) 
 05-074-215 หลักการและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์  3(3-0-6) 
   (Microprocessor Principles and Applications) 
 05-074-216 ศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1(0-2-1) 

  (Education projects and Electrical Engineering Seminar)  
05-074-217 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า     3(0-6-3) 
  (Electrical Engineering project) 

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต 
2.3.1)  กลุ่มวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ  05-074-219 สหกิจศึกษา เป็นวิชาบังคับ ส าหรับนักศึกษาลงทะเบียนโดยคิดผล
การศึกษาเป็น G P F ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการสหกิจศึกษา 

 (ก) กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง) 
      นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาตามท่ีวิศวกรรมไฟฟ้าก าลังได้ก าหนดไว้จากกลุ่มท่ี 1 ทั้งหมด 

19 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากกลุ่มที่ 2 อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 1              19 หน่วยกิต 
05-074-231  เครื่องจักรกลไฟฟ้า                     3(2-2-5) 

 (Electrical Machines)  
05-074-232 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                     3(2-2-5) 
                     (Power Electronics) 
05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 
  (Power Electrical System) 
05-074-234 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า    3(3-0-6) 
  (Electric Network Analysis) 
05-074-235 การออกแบบและประมาณราคาทางไฟฟ้า                      3(3-0-6) 
  (Electrical System Design and Estimation) 

 05-074-236     เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า           3(2-2-5) 
                          (Electricals Energy Technology) 
 05-074-237 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2    1(0-3-1) 
   (Electrical Practice II) 

 กลุ่มที่ 2  เลือก 2 วิชาจากรายวิชาด้านล่าง     6 หน่วยกิต  
กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
05-074-238 การป้องกันและรีเลย์                       3(3-0-6) 
                     (Relay and Protection) 
05-074-239    วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                     3(3-0-6) 
                     (High Voltage Engineering) 

           05-074-240  การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
  (Industrial Machine Control) 

2.3.2)  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 25 หน่วยกิต 
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05-074-241 วิศวกรรมการส่องสว่าง                                 3(3-0-6) 
  (Illumination Engineering) 
05-074-242 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์           3(2-2-5) 
            (Programmable Logic Controller) 

     05-074-243 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางไฟฟ้า                         3(2-2-5) 
                          (Electrical Computer Aided Design) 
 05-074-244 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง   3(3-0-6) 
   (Artificial Intelligence in Electrical Power Engineering ) 
 05-074-245 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Power Engineering I) 
 05-074-246 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Power Engineering II)  
 05-074-247 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ    3(2-2-5) 
   (Sensors & Transducers) 
 05-074-248 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เบื้องต้น   3(2-2-5) 
   (Fundamental Industrial 4.0 Technology) 
 05-074-249 การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0  3(2-2-5) 
   (Manufacturing Design for Industry 4.0) 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุม 
05-074-261   ระบบควบคุมเชิงเลขประยุกต์           3(3-0-6) 
                     (Applied Digital Control System)  

      05-074-262  การควบคุมอุตสาหกรรมและการวัด          3(3-0-6) 
             (Industrial Control and Instrumentation) 

      กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
     05-074-271   การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                 3(2-2-5) 
                          (Electric Drives) 
     05-074-272   การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง          3(2-2-5) 
                          (Power Electronics Application) 
 05-074-273   แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง                                   3(3-0-6) 
   (Switching power supply) 
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     กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน 
 05-074-281 เศรษฐศาสตร์พลังงาน     3(3-0-6) 
   (Energy Economics)  
 05-074-282 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน    3(3-0-6) 
   (Energy System Analysis) 
 05-074-283 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์             3(3-0-6) 
                          (Photovoltaics system design) 

 กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 05-104-223 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
                  (Internet of Things) 
 05-104-226 แนะน าการเรียนรู้ของเครื่อง    3(3-0-6) 
   (Introduction to Machine learning)  
 05-104-239 การประมวลผลรูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์  3(2-2-5) 
   (Image Processing and Computer Vision)  
 05-104-240 การท าเหมืองข้อมูล     3(3-0-6) 
   (Data Mining)  
 05-104-241 ข้อมูลขนาดใหญ่      3(3-0-6) 
   (Big Data)  

 กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิต 
 05-044-204   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 

        (Engineering Economics) 
    05-044-208   การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

       (Environmental Management for Industry) 
       05-044-218   วิศวกรรมความปลอดภัย            3(3-0-6) 

          (Safety Engineering) 

 (ข) กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร) 
      นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาตามที่วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารได้ก าหนดไว้จากกลุ่มที่ 1 

ทั้งหมด 13 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากกลุ่มที่ 2 อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยก าหนดให้ต้อง
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เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มที่ 2.1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มที่ 2.2 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
กลุ่มท่ี 1        13 หน่วยกิต  
05-074-291 หลักการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  (Principles of Communication) 
05-074-292 การสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ   3(3-0-6) 
  (Applied Communication System and Transmission Lines)  
05-074-293 การสื่อสารทางดิจิทัล     3(3-0-6) 
  (Digital Communication) 
05-074-294 การสื่อสารเคลื่อนที่     3(3-0-6) 
  (Mobile Communication) 
05-074-295 ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร       1(0-3-2) 
  (Electrical Communication Laboratory) 

กลุ่มท่ี 2        12 หน่วยกิต 
2.1 เลือก 2 วิชาจาก 4 วิชาด้านล่าง     6 หน่วยกิต 
05-074-296 วิศวกรรมไมโครเวฟ     3(3-0-6) 
  (Microwave Engineering)   
05-074-297 วิศวกรรมสายอากาศ     3(3-0-6) 
  (Antenna Engineering)  

 05-074-298 การสื่อสารบรอดแบนด์     3(3-0-6) 
   (Broadband Communications) 
 05-074-299 การประมวลสัญญาณดิจิทัลส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6) 
   (Digital Signal Processing for Communication Engineering) 

2.2 เลือก 2 วิชาจากรายวิชาด้านล่าง     6 หน่วยกิต 
กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

 05-074-247 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ    3(2-2-5) 
   (Sensors & Transducers) 
 กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

05-074-300 การสื่อสารข้อมูล      3(3-0-6) 
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  (Data Communication)  
 05-074-301 การสื่อสารทางแสง     3(2-2-5) 
   (Optical Communication) 
 05-074-302 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 

   (Probability and Statistics for Engineering)  
 05-074-303 การสื่อสารดาวเทียม     3(3-0-6) 
   (Satellite Communications)   
 05-074-304 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ     3(2-2-5) 
   (Radio Wave Propagation)  
 05-074-305 เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายเคลื่อนที่   3(3-0-6) 
   (Mobile Broadband Networks)  
 05-074-306 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย   3(3-0-6) 
   (Wireless Ad Hoc and Sensor Networks) 
 05-074-307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1      1 ถึง 3 (x-y-z) 
   (Special Topics in Communication Engineering I)  
 05-074-308 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2      1 ถึง 3 (x-y-z) 

  (Special Topics in Communication Engineering II) 
05-074-309 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3 (3-0-6) 
  (Electronic Devices and Circuit Design) 
05-074-310 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร      3 (3-0-6) 
  (Communication Electronics) 

 กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 05-104-223 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
                  (Internet of Things) 
 05-104-226 แนะน าการเรียนรู้ของเครื่อง    3(3-0-6) 
   (Introduction to Machine learning)  
 05-104-239 การประมวลผลรูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์  3(2-2-5) 
   (Image Processing and Computer Vision)  
 05-104-240 การท าเหมืองข้อมูล     3(3-0-6) 
   (Data Mining)  
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 05-104-241 ข้อมูลขนาดใหญ่      3(3-0-6) 
   (Big Data)  

  

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิต 
 05-044-204   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 

        (Engineering Economics) 
    05-044-208   การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

         (Environmental Management for Industry) 
       05-044-218   วิศวกรรมความปลอดภัย            3(3-0-6) 

         (Safety Engineering) 

 

  05-004-230 เตรียมสหกิจศึกษา     1(0-3-2) 
  (Pre Co-operative Education)  
05-004-231 สหกิจศึกษา                                6(0-42-0) 

(Co-operative Education) 
 
 
 
 
 
 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
            หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์หรือจากมหาวิทยาลัยภายนอกที่หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. ไม่น้อยกว่า  6  หน่วย
กิต  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และตลอดหลักสูตรมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 142 
หนว่ยกิต 

4) หมวดวิชาสหกิจ 7 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
         

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1)   
10-024-101  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
10-034-103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
10-044-103  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
10-054-103  เคมีในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

05-004-204  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
05-004-205  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1      1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม 
   - 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
รวม                 20(16-9-35) 
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ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา          1(0-2-1) 
11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

05-004-201  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
05-004-206  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
05-004-207  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2        1(0-2-1) 
05-004-208  เคมีวิศวกรรม                3(3-0-6) 
05-004-209  ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม     1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
05-004-211  กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 
05-004-213  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-3-4) 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
   - 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
    - 
รวม               21(16-11-34) 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

05-004-202  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
05-004-212  วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
05-074-201  วงจรไฟฟ้า 1      3(3-0-6) 
05-074-203  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม     3(3-0-6) 
05-074-207  วงจรลอจิกและวงจรดิจิทัล              3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
05-074-213  ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   1(0-3-1) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
รวม               22(18-9-40) 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

05-004-203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3     3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
05-074-202  วงจรไฟฟ้า 2                                         3(3-0-6) 
05-074-204  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1    1(0-3-1) 
05-074-205  การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า   3(3-0-6) 
05-074-206  ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า       1(0-3-1) 
05-074-208  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                                    3(3-0-6) 
05-074-209  สัญญาณและระบบ     3(2-2-5) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
  - 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
รวม               20(16-10-36) 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง) 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-024-112  ทักษะการคิด      3(2-2-5) 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

05-074-207   การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า    3(3-0-6) 
05-074-210  ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง    3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
05-074-214  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์    1(0-3-1) 
05-074-215           หลักการและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์     3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
05-074-233      ระบบไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
รวม              19(16-7-35) 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   - 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  - 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

05-074-212   เทคโนโลยีการสื่อสาร                      3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
05-074-216  ศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า                   1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
05-074-231  เครื่องจักรกลไฟฟ้า                             3(2-2-5) 
05-074-232     อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     3(2-2-5) 
05-074-234  การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า    3(3-0-6) 
05-074-237  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2    1(0-3-1) 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเฉพาะแขนง         3(x-x-x) 

                  หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
 
รวม          20(x-x-x)
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   - 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

05-074-217  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า      3(0-6-3) 
 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
05-074-235  การออกแบบและประมาณราคาทางไฟฟ้า          3(3-0-6) 
05-074-236  เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า     3(2-2-5) 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเฉพาะแขนง     3(x-x-x) 
                   

หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
 
หมวดวิชาสหกิจศึกษา 
05-004-230  เตรียมสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 
 
รวม          16(x-x-x)
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   - 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
  - 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
หมวดวิชาสหกิจศึกษา 
05-004-231      สหกิจศึกษา       6(0-42-0)  
 
รวม          6(0-42-0)
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร) 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-024-112  ทักษะการคิด      3(2-2-5) 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

05-074-210  ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง    3(3-0-6) 
05-074-207   การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า    3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
05-074-214  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์    1(0-3-1) 
05-074-215           หลักการและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์     3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
05-074-291  หลักการสื่อสาร      3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
รวม              19(16-7-35) 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   - 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

05-074-212   เทคโนโลยีการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
05-074-216  ศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า                   1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
05-074-292  การสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ    3(3-0-6) 

05-074-293  การสื่อสารทางดิจิทัล     3(3-0-6) 
05-074-294  การสื่อสารเคลื่อนที่     3(3-0-6) 
05-074-295  ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร     1(0-3-1) 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเฉพาะแขนง     3(x-x-x) 
                   

หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเสรี      3(x-x-x) 
 
รวม          20(x-x-x)
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   - 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

05-074-217  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า      3(0-6-3) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเฉพาะแขนง     3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเฉพาะแขนง     3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเฉพาะแขนง     3(x-x-x) 
                   

หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx      วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
 
หมวดวิชาสหกิจศึกษา 
05-004-230  เตรียมสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 
 
รวม          16(x-x-x)
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   - 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  - 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

   - 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

   - 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
     - 
หมวดวิชาสหกิจศึกษา 
05-004-231      สหกิจศึกษา       6(0-42-0)  
 
รวม          6(0-42-0) 
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ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดการชั่วโมงเรียน 
 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 

 
 
ต าแหน่งที่ 1,2  หมายถึง  รหัสคณะ/วิทยาลัย 
ต าแหน่งที่ 3,4  หมายถึง  รหัสประเภท/สาขารายวิชา 
ต าแหน่งที่ 5  หมายถึง  รหัสระดับการศึกษา 
ต าแหน่งที่ 6  หมายถึง  รหัสหมวดวิชา 
ต าแหน่งที่ 7,8  หมายถึง  รหัสล าดับวิชา 

 
ความหมายของเลขรหัสการจัดการชั่วโมงเรียน 
 

 
 
ต าแหน่งที่ 1  หมายถึง  หน่วยกิต 
ต าแหน่งที่ 2  หมายถึง  คาบเรียนทฤษฎี 
ต าแหน่งที่ 3  หมายถึง  คาบเรียนปฏิบัติ 
ต าแหน่งที่ 4  หมายถึง  ชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

-  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  
11-034-101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 
  (Thai Usage) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  
เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
A course focusing on the use of correct and appropriate Thai 
language, and principles of speaking, listening, reading and writing that 
emphasize on the practice for application 

11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
   (English in Daily Life) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะน า บอกทิศทาง พัฒนาทักษะการอ่าน   
และการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
A course focusing on the use of English in greeting, suggesting, giving 
directions and improving reading and writing in daily life 

11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
(Spoken English for Communication) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่างๆ             
ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 
A course focusing on listening and speaking skills for communication in 
various situations through group work activities 
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11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
  (Malay in Daily Life) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน     
และการเขียนเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือการน าไปใช้ 
A course focusing on the use of correct and appropriate Malay 
language, and principles of speaking, listening, reading and writing that 
emphasize on the practice for application 

11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Basic Chinese) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ศึกษาทักษะพ้ืนฐานของภาษาจีน ได้แก่ ระบบเสียง เน้นเรื่องการออกเสียงต้อง
ชัดเจน และศึกษาสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาจีน ตามมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
A course focusing on the basic understanding of the Mandarin Chinese 
such as, correct pronunciation practice, and the study of Chinese 
symbols replacing Chinese sounds in accordance with the standard 
Chinese in China 

-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

11-024-112 ทักษะการคิด       3(2-2-5) 
  (Thinking Skills) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือป้องกันและ     
แก้ไขปัญหา การริเริ่มแนวคิดใหม่ที่ เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน        
ฝึกปฏิบัติ   วิธีคิด สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ   
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจ 
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A course focusing on the importance of organized thinking and the use 
of wisdom for the purpose of preventing and solving problems, 
initiating new ideas of individual and institutional right views, practicing 
thinking skills, and organizing activities in order to develop the ability 
of critical, analytical, creative and decision-making thinking 

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  (Law in Daily Life) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
A fundamental course focusing on the civil general law and Islamic 
regulations on human rights and human protection rights in order to 
understand democratic solutions in society 

 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

11-014-119 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
  (Exercise for Health) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ความมุ่งหมาย  คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกายสรีรวิทยา การออก
ก าลังกาย การเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หลักเกณฑ์และ
รูปแบบของกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของ
การออกก าลังกายที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
A health education course focusing on purposes, values and benefits 
of physical exercise, physiology, health promotions and physical 
fitness testing, regulations and types of activities that suit learners’ 
physicality, and an application in order to develop the quality of life 
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11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
  (Physical Education Activity) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ความรู้เบื้องต้นในกีฬา ปัญจสีลัต ตะกร้อ บาสเก็ตบอล ฯลฯ การฝึกปฏิบัติและ  
การแข่งขัน 
Basic knowledge of sports, pencak silat, sepak takraw, basketball, and 
others, practice and competition 
 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
 (Introduction to Computer Technology) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและประเภทของคอมพิวเตอร์ 
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฐานเลข ระบบการประมวลผล       
การวิเคราะห์ปัญหาและผังงาน โปรแกรมส าเร็จรูป  แนะน าการใช้อินเตอร์เน็ตและ
การประยุกต์ใช้ 
History and evaluation of computers components and types of 
computers, benefits and applications of computer systems, number 
systems, processing systems, problem analysis and program flow 
chart, package software, suggest internet usage and application 

10-034-103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  (Mathematics in Daily Life) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น ลอการิทึม เมตริก ลิมิต 
ความต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์  การจัดล าดับ  การจัดหมู่ ล าดับ
และอนุกรมของจ านวนจริง และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
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Set, basic logic, probability, basic statistics, logarithms, limits and 
continuity, rate of change and derivatives, permutations and 
combinations, sequences and series of real numbers and the 
application of mathematics in daily life 

10-044-103 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
(Physics in Daily Life) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
การใช้หลักการทางฟิสิกส์อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางด้านกลศาสตร์  
คลื่น แสงเสียง  ความร้อน และรังสีไฟฟ้า ธรณีวิทยา และปรากฏการณ์ระดับนาโน 
ในชีวิตประจ าวัน  
Use principles of physics to explain natural phenomena in mechanics, 
waves, light, sound, heat and electric radiation, geology and nanoscale 
phenomena in daily life 

10-054-103 เคมีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
   (Chemistry in Daily Life) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สารซักล้าง เครื่องส าอาง สารเติมแต่ง อาหาร ยา 
เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และสารที่ท าให้เกิดพิษภัยต่างๆ การใช้สารเคมี
อย่างถูกต้อง วิธีการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น 
Chemicals used in daily life, detergents, cosmetics, additives, food 
pharmaceuticals, beverage, petroleum, polymers and toxic 
substances, proper use of chemicals and the basic way to fix basic 
chemical 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

05-004-201  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics I) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
เมทริกซ์  ลิมิตและความต่อเนื่ อง อนุ พันธ์และปริ พันธ์ของฟังก์ชั่ นค่ าจริ ง               
เทคนิคการหาปริพันธ์รูปแบบยังไม่ก าหนด การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชั่น    
มูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ 
Matrix, limit and continuity, Differentiation and integration of real – 
valued, Techniques of integration, indeterminate forms; Taylor series 
expansions of elementary functions; Numerical integration; Improper 
integrals; Applications of derivative and integrals 

05-004-202  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
Prerequisite: None 
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปร
จริงและการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม ปริพันธ์เชิงเส้นเบื้องต้น พิกัดเชิงขั้ว เส้น
ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร  แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
Vector algebra in three dimensions; differentiation and integration of 
vector-valued functions of a real variable and engineering applications; 
Introduction to line integrals; Polar coordinates; Lines, planes and 
surfaces in three-dimensional space; Calculus of real - valued 
functions of two variables; Calculus of real – valued functions of 
several variables and its applications 
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05-004-203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics III) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2    
Prerequisite: None 
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ผลการแปลงลาปลาซ 
และการประยุกต์  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ล าดับและอนุกรมของจ านวน 
Differential equations and their applications; Partial differential 
equations; Laplace transform and their applications; mathematical 
induction; sequences and series of numbers 

05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1         3(3-0-6) 
  (Engineering Physics I) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
การวัด เวคเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งแกร่ง สมบัติเชิงกลของสารและกลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์และ      
การประยุกต์ การสั่นและคลื่น  
Measurement; Vector; Force and motion; Work, energy and 
momentum; Rigid body motion; Properties of matter and fluid 
mechanics; Heat and their application; Vibrations and waves 

05-004-205  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1             1(0-2-1) 
  (Engineering Physics Laboratory I) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 (หรือเรียนควบคู่) 
Prerequisite: 05-004-204 Engineering Physics I 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  
Experiment in subject content of 05-004-204 Engineering Physics I 

05-004-206  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
  (Engineering Physics II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
Prerequisite: 05-004-204 Engineering Physics I 
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สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
Electric and Electromagnetic Field; Electric current and circuit; 
Introduction to electronics; Electromagnetic waves and optics; 
Introduction to theory of quantum and nuclear physics 

05-004-207  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2             1(0-2-1) 
  (Engineering Physics Laboratory II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-206 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 (หรือเรียนควบคู่) 
Prerequisite: 05-004-206 Engineering Physics II 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  05-004-206 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
Experiment in subject content of 05-004-206 Engineering Physics II 

05-004-208  เคมีวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Chemistry) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ก๊าซของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย เคมีคัลเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิ
ซัน เคมีนิวเคลียร์  และเคมีกับสิ่งแวดล้อม 
Correlation atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and 
solution, chemical thermodynamic, electron transfer system kinetics 
of chemistry Chemical equilibrium and ionic equilibrium, periodic 
table and prime, tangerine nuclear chemistry and chemistry with the 
environment 

05-004-209  ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม         1(0-2-1) 
  (Engineering Chemistry Laboratory) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-208 เคมีวิศวกรรม (หรือเรียนควบคู่) 
Prerequisite: 05-004-208 Engineering Chemistry 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  05-004-208 เคมีวิศวกรรม 
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Experiment in subject content of 05-004-208 Engineering Chemistry 
 

- กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  

05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4) 
          (Engineering Drawing) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่ม ี
Prerequisite: None 
ความส าคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณและวิธีใช การเขียนตัวอักษร
เทคนิค เรขาคณิตประยุกต การเขียนแบบ 3 มิติ ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟฟก 
การฉายภาพมุมที่หนึ่งและการฉายภาพมุมที่สาม การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพ
ตัด การก าหนดขนาดและรายละเอียดอ่ืนๆ การใชคอมพิวเตอรส าหรับการเขียน
แบบ 
The importance of drawing, instruments tools and Using instruments, 
technical writing, geometric application, 3D drawing theory, 
orthographic projection theory, First angle projection and third angle 
projection, free hand sketches, sections, auxiliary views, dimensioning 
and detailing, computer-aided drawing 

05-004-211  กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
          (Engineering Mechanics) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
Prerequisite: 05-004-204 Engineering Physics I 
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสถิตศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวม
และการแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์โครงข้อ หมุน เฟรมและเครื่องจักรกล 
แรงเสียดทาน ศูนย์ถ่วง   เซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ วงกลมโมเมนต์ 
ความเฉื่อยของโมร์ หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวัตถุ 
Concepts and basic principles of statics, Force moment couple 
moment for 2D and 3D, Moment of couple force equilibrium of 
particle and rigid body, free body diagram, truss, frame and machine 
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analysis, friction, center of gravity, centroid, moment of inertia, 
moment of inertia, virtual work, stability, Introduction to dynamics 

05-004-212  วัสดุวิศวกรรม           3(3-0-6) 
          (Engineering Materials) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-208 เคมีวิศวกรรม   
Prerequisite: 05-004-208 Engineering Chemistry 
เทคโนโลยีวัสดุและกระบวนการธรรมชาติของวัสดุ และการจัดแบ่งกลุ่มวัสดุ  
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ ความเป็นผลึกและความไม่สมบูรณ์ของผลึก ระบบ
โลหะผสม แผนภาพสมดุลเฟสของเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  การกระท าทาง
ความร้อน โลหะพ้ืนฐานและโลหะหายาก พอลิเมอร์วิศวกรรม เซรามิก  วัสดุผสม 
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และแม่เหล็ก คอนกรีตและไม้ การกัดกร่อน  กรณีศึกษา 
Materials Technology and Processes, materials and classification of 
materials, structure and properties of materials, crystal structure and 
crystal imperfections, equilibrium phase diagrams of ferrous-
nonferrous metals, heat treatment processes, metals and rare metals, 
polymers, ceramics, composites, semiconductor and magnetic 
materials, concrete and wood, corrosion and degradation of Materials 
and case study 

05-004-213  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-3-4) 
          (Computer Programming) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่ม ี
Prerequisite: None 
การจัดองค์กรของระบบคอมพิวเตอร์ ภาพโดยรวมขององค์ประกอบและการท างาน
ของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ แนวคิดของระบบปฏิบัติการ ภาษาคอมพิวเตอร์และ
แนวคิดเกี่ยวกับภาษา การแทนค่าของข้อมูลใน คอมพิวเตอร์โดยจ านวนเต็ม จ านวน
จริง ค่าคงที่และตัวแปรนิพจน์อย่างง่าย ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ การพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการปรับให้ละเอียดทีละขั้น      
การท างานตามล าดับ การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ้ า โปรแกรม
ย่อยและกระบวนการส่งค่าพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของตัวแปรและ
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โปรแกรมย่อย โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ อาร์เรย์และโครงสร้างข้อมูลที่ผู้ใช้
ก าหนดเอง วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 
Computer organization, an overview of computer hardware and 
software components and their functions, concepts of computer 
programming, problem solving strategies, algorithm development 
techniques, data representation in terms of integer, real, constant and 
simple variable expressions, simple and compound statements, 
sequencing, selection, iteration, and recursion, subprograms and 
parameter passing process, Scope of variables and subprograms, Basic 
data structures such as array and user-defined data, solving, structures 
program documentation 

05-074-201 วงจรไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 
           (Electric Circuit I) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่ม ี
Prerequisite: None 
ค าจ ากัดความและหน่วย องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎเชิงปฏิบัติ กฎของโอห์ม      
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ เทคนิคที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์
โหนดและเมช การแปลงแหล่งก าเนิด คุณสมบัติเชิงเส้น และการทับซ้อน ทฤษฎี
ของเทวินิน และนอร์ตัน อุปกรณ์สะสมพลังงานตัวเหนี่ยวน า และตัวเก็บประจุ วงจร
อันดับหนึ่งและอันดับสอง ภาวะชั่วครู่และสถานะอยู่ตัว      
Definitions and units; electrical circuit components; exprerimental 
Laws; Ohm's law; Kirchhoff's Laws; useful techniques for electrical 
circuit analysis; nodal and mesh analysis; source transformations; 
linearity and super positions; Thevinin’s and Norton’s theorems; 
energy storge element: inductance and capacitance; first- and second 
order circuits; transient and steady state response 

05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2       3(3-0-6) 
           (Electric Circuit II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-221 วงจรไฟฟ้า 1  
Prerequisite: 05-004-221 Electric Circuit I 
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การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว ค่าเฉลี่ยและค่าประสิทธิผล 
เทคนิคเฟเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ก าลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง วงจรสามเฟส  
AC steady-state analysis; average and effective values; phasors; 
impedance and admittance; AC circuit power analysis; power factor 
improvement; three-phase circuits 

05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
          (Engineering Electronics) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่ม ี
Prerequisite: None 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า คุณลักษณะกระแส-แรงดันและคุณลักษณะทางความถี่ของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรที่ใช้ไดโอด ทรานซิสเตอร์
ไบโพลาร์และเฟต การไบอัสของวงจรทรานซิสเตอร์และการวิเคราะห์สัญญาณขนาด
เล็ก วงจรขยาย ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งานแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  
วงจรขยายหลายภาค 

  Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics 
  of electronic devices; analysis and design of basic electronic circuits 
  including diodes, bipolar junction transistors and field-effect  
  transistors; transistor bias circuits and transistor small signal analysis; 
  basic amplifiers; operational amplifiers and its applications in linear 
  and nonlinear circuits; multistage transistor amplifiers  

05-074-204 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-1) 
           (Electrical Laboratory I) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อนหรือควบคู่ : : 05-004-214 วงจรไฟฟ้า 1, 05-004-215 
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
Co-requisite: 05-004-214 Electric Circuit I, 05-004-214 Engineering 
Electronics 
การทดลองเก่ียวกับวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
Laboratory experimentation on electric circuits and electronics circuits 
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05-074-205 การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า         3(3-0-6) 
    (Electrical Instruments and Measurements) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่ม ี
Prerequisite: None 
หน่วยการวัดและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า การวิเคราะห์และจ าแนกประเภท
ของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า AC และ DC ทั้งแบบ
แอนะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลังไฟฟ้า ตัวประกอบก าลัง และพลังงานไฟฟ้า การ
วัดค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวน า และค่าความจุทางไฟฟ้า การวัดค่าความถี่
และช่วงเวลา การวัดค่าสัญญาณรบกวน การใช้งานทรานสดิวเซอร์และสอบเทียบ
เครื่องมือวัดรูปแบบต่างๆ  
Units and standards of electrical measurements; instrument 
classifications and characteristics; measurement analysis; 
measurement of DC and AC current and voltage using analog and 
digital instruments; power, power factor and energy measurements; 
measurements of resistance, inductance, and capacitance; frequency 
and period/time-interval measurements; noises; transducers; 
calibration 

05-074-206 ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า        1(0-3-1) 
    (Electrical Instruments and Measurements Laboratory ) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อนหรือควบคู่ : 05-074-201 การวัดและอุปกรณ์การวัดทาง
ไฟฟ้า 
Co-requisite: 05-074-201 Electrical Instrument and Measurements 
การทดลองเกี่ยวกับการวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ การใช้
เครื่องวัดแบบต่าง ๆ เช่น แอมป์มิ เตอร์ โวลท์มิ เตอร์ โอห์มมิ เตอร์ การใช้
ออสซิลโลสโคป แบบต่าง ๆ การใช้ทรานสดิวเซอร์ประกอบการวัด เทคนิคการใช้
เครื่องวัดชนิดต่าง ๆ  
Laboratory experimentation on voltage, current, power and 
impedance measurement practices; used various type of instruments : 
Amp-meter, Volt-meter, Ohm-meter; used various type oscilloscope; 
transducers; technique for using various type of instruments 



 
 
 

55 

 

05-074-207 วงจรลอจิกและวงจรดิจิทัล     3(2-2-5) 
(Logic and Digital Circuits)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อนหรือควบคู่ : 05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
Co-requisite: 05-074-203 Engineering Electronics 
ระบบจ านวนและรหัส การด าเนินการเชิงตรรกะและเกตเชิงตรรกะ พีชคณิตของบูล 
การเปลี่ยนรูป และการท านิพจน์เชิงตรรกะให้เป็นรูปอย่างง่าย วิธีการท าให้มีพจน์
น้อยที่สุด การใช้แผนผัง การใช้ตาราง วงจรตรรกะเชิงจัดหมู่ ตัวเข้ารหัสและตัว
ถอดรหัส มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรตรรกะเชิงล าดับ ฟลิปฟลอป 
วงจรนับและรีจิสเตอร์ถ่ายโอน ผังสถานะและตารางสถานะ การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรตรรกะเชิงล าดับ  อุปกรณ์ สามสถานะ เกตเชิงตรรกะชนิด
อิเล็กทรอนิกส์ 
Number systems and codes; logical operation and logic gates; Boolean 
algebra; logic simplifications and manipulations; minimization aids, 
mapping method, tabular method; combinational logic circuits, 
encoder and decoder, multiplexer and demultiplexer; sequential logic 
circuits, flip-flop circuits, counters and transfer registers; state diagram 
and state table; analysis and design of sequential logic circuits; tri-
state devices; electronic logic gates 

05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
          (Electromagnetic Field) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่ม ี
Prerequisite: None 
สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวน า ไดอิเล็กตริก และความจุไฟฟ้า กระแสพาและกระแสน า 
สนามแม่เหล็กสถิตย์ การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตาม
เวลา สมการของแม็กเวลซ์  
Electrostatic fields; conductors, dielectrics, and capacitance; 
convection and conduction currents; magnetostatic fields, 
electromagnetic induction; time-varying electro-magnetic field; 
Maxwell’s equations 
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05-074-209 สัญญาณและระบบ      3(2-2-5) 
  (Signals and Systems)  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite: None 

แนะน าสัญญาณ แนะน าระบบ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา
ที่ต่อเนื่องทาง เวลาในโดเมนเวลา การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่อง
ทางเวลา การแปลงฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา การแปลงลาปลาซ ผลตอบสนองอิม
พัลส์ คอนโวลูชัน กรณีศึกษาของระบบที่ต่อเนื่องทางเวลา การชักตัวอย่าง และ
การควอนไทซ์ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ไม่ต่อเนื่องทาง
เวลาในโดเมนเวลา การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา 
การแปลงฟูเรียร์ที่ ไม่ต่อเนื่องทางเวลา การแปลงแซด การประยุกต์ ใช้การ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Introduction to signals; introduction to systems; time-domain analysis 
of continuous-time linear time-invariant (LTIC) systems; signal 
representation using Fourier series; continuous-time Fourier transform; 
Laplace transform; impulse response; convolution; case studies for CT 
systems; sampling and quantization; time-domain analysis of discrete-
time systems; discrete-time Fourier series and transform; discrete 
Fourier transform; the z-transform; applications of digital signal 
processing 

05-074-210 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง     3(2-2-5) 
    (Continuous-Time Control Systems)  

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 05-074-209 สัญญาณและระบบ 
Prerequisite: 05-004-203 Signal and System 

  ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและแบบวงรอบปิด แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ 
  ระบบกายภาพ ฟังก์ชันถ่ายโอน ผลตอบสนองเชิงเวลา ระบบอันดับหนึ่งและอันดับ 
  สอง เสถียรภาพ โลกัสของราก แผนภาพโบเด แผนภาพไนควิสต์ การออกแบบด้วย 
  วิธีโลกัสของรากและวิธีผลตอบสนองเชิงความถ่ี การชดเชย ตัวควบคุมแบบพีไอดี   
  Open-loop and closed-loop control systems;, mathematical models of 
  physical systems; transfer function; time-domain responses; first- and 
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  second-order systems; stability; root locus; Bode diagrams; Nyquist 
  plots; design by root locus method and frequency response method; 
  compensations; PID controllers 

05-074-211 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                    3(3-0-6) 

(Electromechanical Energy Conversion) 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Prerequisite: 05-004-208 Electromagnetic Field 
วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงสภาพพลังไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการท างานของ
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส หม้อแปลงแบบออโต้ การขนาน หม้อ
แปลง โครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
Magnetic circuits, principles of electromechanical energy conversion, 
Constructions and principle operations of the single phase and three 
phase transformer, Auto transformer, Parallel operation of the 
transformer, Constructions and principle operations of DC machines, 
Speed control of DC motors 

05-074-212 เทคโนโลยีการสื่อสาร       3(3-0-6) 
(Communication Technology)   
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 แนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบและวิเคราะห์ เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
 สถาปัตยกรรมของเครือข่ายแบบชั้นโอเอสไอ ศึกษาระบบโพรโทคอล การไหลของ
 ข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลหลายชนิด  กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมของบาง
 เครือข่าย เครือข่ายข้อมูลทั่วไป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายยุคใหม่ (เอ็น
 จีเอ็น) 
  Fundamental concepts in the design and analysis of computer 
 communication networks; the OSI layered network architecture; data 
 link protocol; routing; flow control; multi-access techniques; case 
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 studies of some selected network architecture; public data networks 
  and local area networks; Next Generation Network (NGN) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
- วิชาบังคับ 

05-074-213 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น          2(0-4-2) 

(Basic Electrical and Electronics Practice) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี 

Prerequisite: None 

การออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและ

ประกอบอุปกรณ์ลงกล่อง ปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร การจัด

วางและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบสายนิรภัย การเดิน

สายไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรม การเดินสายร้อยท่อ งานตรวจสอบระบบสายไฟ 

งานปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดต่าง ๆ 

Design and construction of printed circuit boards in electronics; design 

and assemble the device into the box; practicing lighting electrical 

wiring inside the building; placement and install electrical equipments; 

electrical systems; installing a safety cable system; electrical wiring in 

industrial systems; conduit wiring; cable system inspection work; 

practicing on various electrical instruments 

05-074-214  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์      1(0-3-1) 

  (Microprocessor Laboratory) 

  รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 05-074-215 หลักการและการประยุกต์ใช้งานไมโคร 

                  โปรเซสเซอร์ 

  อินพุทดิจิทัล เอาท์พุทดิจิทัล หน่วยแสดงผล 7 ส่วน การสแกนคีย์บอร์ด การสื่อสาร

  แบบยูอาร์ท การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็น

  แอนะล็อก การสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ ตัวนับและจับเวลา การ
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 ขัดจังหวะ หน่วยเวลาจริง การใช้งานตัวจับเวลาจ้องจับผิด การใช้งานโมดูลสื่อสารไร้

 สายผ่านการเชื่อมต่อแบบเอสพีไอ 

  Digital Input; digital output; 7-segment display;, keyboard scan;

 universal  asynchronous receiver transmitter (UART); analog-to-

 digital conversion  (ADC); digital-to-analog conversion (DAC); pulse 

 width modulator (PWM); timer and counter; interrupt; real-time 

 clock (RTC); watchdog timer (WDT);  wireless module interface via 

 serial peripheral interface (SPI)  

05-074-215  หลักการและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์   3(3-0-6) 

  (Microprocessor Principles and Applications) 

  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 05-074-207 วงจรลอจิกและวงจรดิจิทัล 

  รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 05-074-214 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 

Prerequisite:  05-074-207 Logic and Digital Circuits 

  Corequisite: 05-074-214 Microprocessor Laboratory 

  แนวคิดเบื้องต้นของไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ 

  สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิต 16 บิต และ 32 บิต การจัดองค์กร

  ทางฮาร์ดแวร์ ชุดค าสั่ง เทคนิคการโปรแกรม และการเชื่อมประสานอุปกรณ์อินพุท

  และเอาท์พุท การเชื่อมประสานหน่วยความจ า ตัวนับและตัวชี้เวลาที่สามารถ

 โปรแกรมได้ ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอ-

 นะล็อก ตัวสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ การขัดจังหวะ การเชื่อมประสาน

  แบบขนาน การเชื่อมประสานแบบอนุกรมแบบต่างๆ แนะน าการเลือกใช้ไมโครโปร- 

  เซสเซอร์ 

  Basic concepts of microprocessor/microcontroller and microcomputer; 

  architectures of 8-bit, 16-bit and 32-bit microprocessors; hardware  

 organizations; instruction set; programming techniques and I/O 

 interfacing; memory interfacing; programmable counter/timer; analog 

 to digital converter; digital to analog converter; pulse width 
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 modulator; interrupt; parallel interface; serial interfaces; introduction 

  to selection of microprocessors 

05-074-216  ศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า            1(0-2-1) 

(Education projects and Electrical Engineering Seminar) 

                    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 

นักศึกษาทุกคน (แต่ละคนหรือรวมกันเป็นกลุ่ม) เสนอหัวข้อโครงงาน โดยหัวข้อที่

เสนอควรเป็นเรื่องที่น่าสนใจและทันสมัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาจะต้อง

ท าการศึกษาเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาหัวข้อโครงงานที่เลือกไว้มีการเขียนรายงานเกี่ยวกับ

การศึกษาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

Students ,either individually or in groups, proposes the project title 

that should be an interesting and modern subject in the electrical 

engineering field. Students must study to find out solution for their 

selected project. A report presentation is also required. 

05-074-217 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า                 3(0-6-3) 

(Electrical Engineering Project) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-209  ศึกษาโครงงานและสัมมนาทาง 

      วิศวกรรมไฟฟ้า  

Prerequisite: 05-074-209 Electrical Engineering Project 

นักศึกษาต้องท าโครงงานเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า

ออกแบบและสร้าง นักศึกษาต้องแสดงความคิดริเริ่มและเป็นผู้ด าเนิน การแก้ปัญหา

ต่าง ๆ เองเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงงานเป็นระยะ 

Students, individually or in groups, is required to carry out a project 

with an emphasis on design and construction or an experimental 

investigation; the student is expected to show initiative and to take an 
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active part in solving problems; a progress report presentation is also 

required. 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
- วิชาเลือกเฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง) 

กลุ่มที่ 1 

05-074-231 เครื่องจักรกลไฟฟ้า             3(2-2-5) 

(Electrical Machines) 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

       05-074-211 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า   

Prerequisite: 05-004-208 Electromagnetic Field  

         05-074-211 Electromechanical Energy conversion               

 โครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องกลซิงโครนัส โครงสร้างและหลักการท างาน

 ของมอเตอร์เหนี่ยวน าชนิดหนึ่งเฟส และสามเฟส การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส 

 สลับและการควบคุมความเร็ว การควบคุมอัตราส่วนของแรงดันและความถ่ีให้มีค่า 

 คงท่ี การป้องกันเครื่องจักรกล เครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษ 

Constructions and principle operations of synchronous machines; 

constructions and principle operations of the single phase and three 

phase induction motors; AC motor starting and speed control, The V/F 

control; machine protection; special electrical machines 

05-074-232 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                                  3(2-2-5) 

(Power Electronics) 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 

คุณสมบัติของอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสก าลั ง เชน ไดโอดก าลั ง ไทริสเตอร

ทรานซิสเตอรก าลัง มอสเฟต และไอจีบีที คุณสมบัติของวัสดุแมเหล็ก แกนหมอ 
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แปลงไฟฟาก าลัง แกนเฟอรไรดแกนแบบผงเหล็ก คอนเวอรเตอรแบบตางๆ ที่มี

โหมดการท างานเปน AC-DC, DC-AC, AC-AC และ DC-DC การควบคุมเครื่อง 

จักรกลไฟฟาดวยคอนเวอรเตอรแบบตางๆ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจ าลองการ

ท างานวงจรอิเล็กทรอนิกสก าลัง ปฏิบัติทดลองใบงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาของ

รายวิชา 

Characteristics of power electronics devices: power diode, thyristors, 

power bipola, MOSFET, IGBT; characteristics of magnetic material: 

power transformer core, ferrite core, iron powder core; converters: ac 

to dc converter, dc to dc converter, ac to ac converter, dc to ac 

converter; electric machine control with various types of converters; 

using computer programs to simulate the operation of power 

electronic circuits; experiment in subject content of the course 

05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง                       3(3-0-6) 

  (Power Electrical System) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2 

Prerequisite: 05-074-202 Electric Circuit II 

  คุณลักษณะของโหลด โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรง 
  ไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ระบบส่งก าลังไฟฟ้า 
  ระบบจ าหน่วยก าลังไฟฟ้า สภาวะผิดปกติ สถานีไฟฟ้าย่อยแบบฉนวนอากาศ แบบ
  ฉนวนก๊าซอัดความดัน  ชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานีไฟฟ้าย่อย   รูป  
 แบบการจัดเรียงอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกัน ฟ้าผ่า มาตรการความ 
 ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติการในสถานีไฟฟ้าย่อย 
 Characteristic of various loads; hydro power plant; steam power plant; 
 gas turbine power plant; combined cycle power plant; diesel power 
 plant; nuclear power  plant; transmission system; distribution system; 
 Fault; sub-station with air insulation, compressed gas insulation; types 
 and functions of equipments in a sub-station; the pattern of 
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 equipment lay out; lightning; security procedures for operator in a sub-
 station    

05-074-234 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า           3(3-0-6) 

  (Electrical Network Analysis) 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

  Prerequisite: 05-074-233 Power Electrical System 

 พารามิ เตอร์ของสายส่งไฟฟ้า แบบจ าลองและสมรรถนะของสายส่งไฟฟ้า 

แบบจ าลองหม้อแปลงไฟฟ้าก าลั งและระบบต่อหน่วย การค านวณโครงข่าย

 ระบบส่งและจ าหน่าย การไหลของโหลดและการควบคุม การวิเคราะห์การลัดวงจร

แบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง วิธีจ่ายโหลด

เพ่ือให้เกิดการประหยัดที่สุด 

  Parameters of transmission line; transmission line model and 

 performance;  transformer model and per-unit system, transmission 

 and distribution networks calculation; load flow and control;

 symmetrical short circuit analysis; unsymmetrical short circuit analysis; 

 power system stability; economic load dispatch 

05-074-235 การออกแบบระบบไฟฟ้าและประมาณราคา                          3(3-0-6) 
  (Electrical System Design and Estimation) 

                    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

  Prerequisite: None 

การออกแบบระบบพ้ืนฐาน ข้อก าหนดและมาตรฐาน ระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า การ

เขียนแบบทางไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล รางสาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การค านวณ

และการประมาณโหลด การออกแบบการเดินสาย การแก้ค่าตัวประกอบก าลังและ

การออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ การ

ออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลดและสายป้อน การค านวณกระแสลัดวงจร การใช้งาน

ร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน ระบบโทรศัพท์ ระบบการต่อ
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ลงดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า หลักการประมาณราคางานไฟฟ้า ตัวอย่างการ

ประมาณการ  

Basic design concepts; codes and standards; power distribution 

systems; electrical drawing; electrical wires and cables; raceways; 

electrical equipments; load calculation and estimation; wiring design; 

power factor improvement and capacitor bank circuit design; lighting 

and appliances circuit design; motor circuit design, load, and feeder; 

short-circuit calculation; co-ordination of protective devices; 

emergency power systems; telephone systems; grounding system for 

electrical installation; principles of electrical estimations; examples of 

electrical estimations 

05-074-236 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า                                       3(2-2-5)   
                    (Electricals Energy Technology) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: None                          

  เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน อาทิ แสงอาทิตย์ ลม พลังงานคลื่นน้ า และพลังงาน
 ความร้อนใต้พิภพ พลังงานทางเลือก เช่น ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการ
 กักเก็บพลังงาน อาทิ  พลังงานน้ าแบบสูบกลับ การอัดอากาศ ล้อตุนก าลั ง 
 แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ การเก็บพลังงานความร้อนใน
 รูปแบบสัมผัส  การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
 พลังงาน   
 Renewable technologies such as solar, wind, wave energy, and 
 geothermal;  Alternative energy such as coal and natural gas; Energy 
 storage system such as pumped hydro, compressed air, fly wheel, 
 batteries, fuel cell, supercapacitors, sensible heat storage; energy 
 conservation; technology related to energy conservation  

05-074-237 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2     1(0-3-1) 
           (Electrical Laboratory II) 
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รายวิชาบังคับเรียนก่อนหรือควบคู่ : 05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Co-requisite: 05-074-233 Power Electrical Systems 

  การทดลองเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง 
  Laboratory experimentation on power electrical systems 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

05-074-238 การป้องกันและรีเลย์              3(3-0-6) 

  (Relay and Protection) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 

พ้ืนฐานการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานส์ดิวเซอร์ 

อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจรลงดิน 

การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่ง

โดยใช้ไพลอต การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า การป้องกัน โซนบัส 

Fundamental of protection practices; Instrument transformer and 

transducers; protection devices and protection systems; overcurrent 

and earth fault protection; differential protection; transmission line 

protection by distance relaying; transmission line protection by pilot 

relaying; motor protection; transformer protection; generator 

protection; bus zone protection  

05-074-239 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง              3(3-0-6) 

  (High Voltage Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-208   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า    

Prerequisite: 05-074-208 Electromagnetic Field 

การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของไฟฟ้าแรงดันสูง และแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบไฟฟ้า

ก าลัง การก าาเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพ่ือการทดสอบ เทคนิคต่าง ๆ ของการวัดไฟฟ้า
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แรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟ้า และเทคนิคการฉนวน เบรกดาวน์ของไดอิเล็ก

ตริกท่ีเป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็ง เทคนิคต่าง ๆ ในการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง 

การประสานสัมพันธ์  การฉนวน 

Uses of high voltage and overvoltage in power system; generation of 

high voltage for testing; high voltage measurement technique; electric 

field stress and insulation techniques breakdown of gas, liquid and 

solid dielectric; high voltage testing technique; Insulation coordination  

05-074-240 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 

  (Industrial Machine Control) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-231  เครื่องจักรกลไฟฟ้า    

Prerequisite: 05-074-231 Electrical Machines 

แนะน าเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การเขียนค าสั่ง

ควบคุมการท างานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ หลักการท างานของ

เซนเซอร์ที่ใช้วัดและตรวจจับความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ

น้ าหนัก แสง พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมตัวตั้งเวลา ตัวนับ ลิมิต สวิตซ์ ฯลฯ 

การน าเอาโปรแกรมคอนโทรลและคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และ

อุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ การประยุกต์ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ปฏิบัติทดลองใบงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 

Introduction of Programable Logic Controller (PLC) structure; Writing 

command to control the operation of PLC; Principle of sensors for 

detecting speed, pressure, temperature, flow rate, weight, light, 

proximity switch, timer, counter, limit switch, etc.; adopting the 

control and computer program with sensors and various control 

devices; applications for control of industrial electrical machines; 

experiment in subject content of the course 
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05-074-241 วิศวกรรมการส่องสว่าง            3(3-0-6) 

  (Illumination Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 
ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างและการมองเห็น
ปริมาณและคุณภาพของการส่องสว่าง ลักษณะเฉพาะของแหล่งก าเนิดแสง    
หลอดไฟฟ้าและการเลือกใช้ การควบคุมแสงสว่าง และโคม ไฟฟ้า การออกแบบแสง
สว่างภายในอาคาร แสงสว่างส าหรับที่พัก โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล และ
สถานที่ท างาน ต่าง ๆ  แสงสว่างภายในโรงงาน การออกแบบแสงสว่างภายนอก
อาคารไฟถนน 
Nature of light and sight; relationship of light and sight; quantity and 
quality of illumination; characteristics of light sources: electric lamp 
and selection, light control and luminaires; interior lighting design; 
industrial lighting; exterior lighting design; street lighting 

05-074-242 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์            3(2-2-5) 
(Programmable Logic Controller) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการควบคุมแบบล าดับ ระบบอินพุตและเอาท์พุต

การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์ ภาษาค าสั่งบูลลีน ภาษาค าสั่งแลดเดอร์ไดอะแกรม 

การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามกระบวนการ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร์ในอุตสาหกรรม 

Tools and equipment in sequence control process; input and output 

systems; writing a diagram of the relay; Boolean; ladder diagram; 

Writing device control programs following the process; electric motor 

control by programmable logic controller; application of 

programmable logic controller in industry 
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05-074-243 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางไฟฟ้า       3(2-2-5) 

   (Electrical Computer Aided Design) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-221 วงจรไฟฟ้า 1    

Prerequisite: 05-004-221 Circuit I 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเขียนแบบ ออกแบบและ

วิเคราะห์งานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

Study and practice about using software packages in drawing, 

designing and analysis of electrical and electronic work 

05-074-244 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 

(Artificial Intelligence in Electrical Power Engineering)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-234 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า 

Prerequisite: 05-074-234 Electric Network Analysis                          

ศึกษาวิธีการน าระบบอัจฉริยะแบบต่าง ๆ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ โครงข่าย

ประสาทเทียม ฟัซซี่ เพ่ือช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง ในด้านการศึกษาโหลด

โฟลว์ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การร่วมกันจ่ายโหลดแบบเศรษฐศาสตร์

ของโรงจักรไฟฟ้า 

Studies on intelligent systems; artificial intelligence; neural network; 

fuzzy for power system analysis such as load flow, system stability 

and economic load dispatch of power plants 

05-074-245 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1    3(3-0-6) 

(Special Topic in Electrical Power Engineering I)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 

หัวข้อพิเศษของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมด้านไฟฟ้าก าลังเชิงทฤษฎี ตามที่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
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Special topic in the technology in Electrical Power Engineering in 

theory according to the approval granted by the Electrical Engineering 

Department 

05-074-246 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2    3(3-0-6) 

(Special Topic in Electrical Power Engineering II)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 

หัวข้อพิเศษของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมด้านไฟฟ้าก าลังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตามท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าหนดเป็นคราวๆ ไป 

Special topic in the technology in Electrical Power Engineering in 

theory and practice according to the approval granted by the 

Electrical Engineering Department 

05-074-247 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ    3(2-2-5) 
  (Sensors & Transducers) 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
  Prerequisite: 05-074-203 Engineering Electronics   
  แนะน าระบบควบคุมอุตสาหกรรม อุปกรณ์ในการวัดและการควบคุม ตัวแปร
 สัญญาณแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดความดัน การวัดการไหล การวัดอุณหภูมิ 
 การวัดระดับของเหลว ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วงจร
 ปรับแต่งและวงจรส่งข้อมูลส าหรับสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล ตัวควบคุมแบบแอ
 นะล็อกและดิจิทัล ตัวขับเร้า 
  Introduction to industrial control system; measurement and control 
 devices; analog and digital transducers; pressure measurement; fluid 
 flow measurement; temperature measurement; liquid level 
 measurement; industrial sensors and transducers; analog and digital 
 signal conditioning circuits and transmitters; analog and digital 
 controller; actuator 
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05-074-248 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เบื้องต้น    3(2-2-5) 
  (Fundamental Industrial 4.0 Technology) 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite: None   
 บทน าของประวัติความเป็นมาและการปฏิวัติ อุตสาหกรรม  ความหมายและ
 องค์ประกอบของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ระบบไซเบอร์-กายภาพ ระบบระบุ
 ลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ การรวบรวมข้อมูลด้วยตัวตรวจรู้อัจฉริยะ การ
 จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรและหน่วย
 ประมวลผล ภาพรวมของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ระบบการด าเนินการผลิต
 ส าหรับควบคุมการผลิตสินค้า การบริหารทรัพยากรขององค์กร การฝึกปฏิบัติใช้งาน
 ระบบอุตสาหกรรม 4.0 ระบบการตรวจสอบการใช้พลังงานและการตรวจซ่อมบ ารุง
 อัจฉริยะในกระบวนการผลิต  
 Introduction to industrial history and revolution; meaning and 
 element of industry 4 . 0  technologies; cyber-physical system; radio 
 frequency identification (RFID); information collection with intelligent 
 sensors; big data management; network system for connecting the 
 machines and processes together; overview of Internet of Things (IoT);
 production control with the Manufacturing Execution Systems (MES);
 Enterprise Resource Planning (EPR); experimenting with industry 4. 0 
 system; energy monitoring system and smart maintenance in the 
 manufacturing line  

05-074-249 การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0   3(2-2-5) 
  (Manufacturing Design for Industry 4.0) 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite: None   
 หลักการการท างานของหุ่นยนต์แขนกลในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานและ
 การเขียนค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในกระบวนการผลิต หลักการการท างานของ
 เครื่องจักรกลอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้งานและการเขียนค าสั่งควบคุมเครื่องจักรกล
 อัตโนมัติ หลักการออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม การ
 ออกแบบและการจ าลองกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยโปรแกรม
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 ส าเร็จรูป การสร้างแผนงานการผลิตสินค้า และการทดลองผลิตสินค้าจ านวนมาก
 ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0  

 Principles of robot arm in Industrial system; application and command 
 writing for robot arm control in production line; principles of 
 automation machines; application and command writing for 
 automation machines control in production line, Principles of design 
 manufacturing in Industrial; design and simulation for production 
 process in industry 4 .0  with package software; work plan design and 
 experimenting with product manufacturing 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุม 

05-074-261 ระบบควบคุมเชิงเลขประยุกต์     3(3-0-6)        
(Applied Digital Control System) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-210 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง 
Prerequisite: 05-074-210 Continuous-Time Control Systems 

  แนะน าระบบควบคุมเชิงเลข สัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่อง เทคนิคของการแปลงเซต(Z) 
  วิธีการวิเคราะห์และการออกแบบ อัลกอริทึมของการควบคุมเชิงเลข องค์ประกอบ
  ในลูปควบคุม ตัวอย่างของระบบควบคุมเชิงเลข เทคนิคของปริภูมิสเตต 
  Introduction to digital control system; discrete-time signal; z-transform 
  technique analysis and design; algorithm of digital contrl system;  
  element in loop control; example of digital control system and state-
  space technique 

05-074-262  การควบคุมอุตสาหกรรมและการวัด                                    3(3-0-6)   
                    (Industrial Control and Instrumentation) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 05-074-210 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง 
Prerequisite: 05-074-210 Continuous-Time Control Systems  
การวัดทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์แอนะล็อกและดิจิทัล ศึกษาเทคนิคการควบคุม
อุตสาหกรรมจากระบบ อุตสาหกรรมจริง การออกแบบ การเลือกและการบ ารุง 
รักษาระบบควบคุมอุตสาหกรรม การประยุกต์ระบบเชิงกลไฟฟ้า นิวแมติกและ  
ไฮดรอลิกส์ และการน าระบบควบคุมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งาน 
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Industrial measurement; analog and digital devices; study of industrial 
control from system techniques; real industria; design, selection and 
maintenance industrial control system; electrical mechanical systems 
application; pneumatic and hydraulic and applying various control 
systems  

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
05-074-271 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า           3(2-2-5) 

  (Electric Drives) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-231 เครื่องจักรกลไฟฟ้า และ  

                                05-074-232 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Prerequisite:  05-074-231 Electrical Machines and 

                       05-074-232 Power Electronics 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมด้วยแบบจ าลอง พฤติกรรมทางพลวัตและ

แบบจ าลองของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้า

กระแสตรง ระบบควบคุมแบบแคสเคดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้น

แยก การควบคุมความเร็วรอบของระบบขับเคลื่อนแบบหลายควอดแดรนท์ด้วยคอน

เวอร์เตอร์และชอปเปอร์ การขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสลับ พฤติกรรมทาง

พลวัตและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์เหนี่ยวน า การควบคุมความเร็ว

รอบมอเตอร์เหนี่ยวน า ทฤษฎีการควบคุมตามสนามแม่เหล็ก(การควบคุมเวกเตอร์) 

การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน าด้วยการจัดเรียงสนามแม่เหล็กการขับเคลื่อนซิงโครนัส

มอเตอร์ ปฏิบัติทดลองใบงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 

Analysis and design of control systems with mathematic models; 

dynamics behavior and mathematic model of DC machines; electric 

drives of DC machines; cascade control system of separately excited 

DC motor; speed control of multi quadrants drive system with 

converters and chopper circuit; AC machines control, Dynamics 

behavior and mathematical model of induction motor, Speed control 
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of induction motors, Theory of magnetic field control (vector control), 

Field oriented control (FOC) of induction motor, Synchronous motor 

drive, Experiment in subject content of the course 

05-074-272  การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     3(2-2-5) 

   (Power Electronics Application) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-232  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง    

Prerequisite: 05-074-232 Power Electronics 

การวิเคราะห์และออกแบบแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง เช่น

เครื่องชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เครื่องประจุแบตเตอรี่ และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าสวิตชิ่ง แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง การก าเนิดความร้อน

แบบเหนี่ยวน า การควบคุมฮาร์มอนิกส์ การประยุกต์ใช้งานลักษณะต่างๆ ใน

อุตสาหกรรม  

Analysis and design of electrical power supply with power electronics 

circuit; Electroplating machine; Battery chargers; Electric welding 

machine; Power switching machine; Uninterruptible power supply; 

Induction heating; Harmonics control; Industrial application of power 

electronics 

05-074-273 แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง     3(3-0-6) 

  (Switching power supply) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-114-203  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม    

Prerequisite: 05-114-203 Engineering Electronics 

วงจรคอนเวอร์ต่าง ๆ ในแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง การออกแบบวงจร

แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งแบบต่างๆ การควบคุมในโหมดกระแสและแรงดัน 

การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวน าความถี่สูง  
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Converter circuits used in switching power supply, design of switching 

power supply circuits, current-mode control and voltage mode 

control, design of high frequency transformers and inductors 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน 
05-074-281 เศรษฐศาสตร์พลังงาน      3(3-0-6) 

(Energy Economics)  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None  
เศษฐศาสตร์ของความต้องการพลังงาน การผลิต การสะสม และราคา การ
ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดด้านพลังงาน ซึ่งรวมถึงการควบคุม การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
Economics of energy demand, production, storage, and pricing; 
advanced energy policy issues including regulation, climate change, 
new energy technology 

05-074-282  การวิเคราะห์ระบบพลังงาน     3(3-0-6) 
(Energy System Analysis)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None  
กระบวนการวิเคราะห์ระบบพลังงาน เศษฐศาสตร์ของของระบบพลังงาน การผลิต 
การแบ่งกลุ่มอุปกรณ์ด้านพลังงานตามสมรรถนะโดยใช้การวิเคราะห์แบบรีเกสส์ชัน 
การสร้างแบบจ าลอง และจ าลองระบบพลังงาน และ การเลือกใช้เทคนิคการหาค่า
เหมาะสมต่างๆ กับระบบพลังงาน 
Energy system analysis procedure, Economics of energy system, 
Characterization of energy equipment performance using regression 
analysis, Energy system modeling and simulation, and selected 
optimization techniques for energy system 
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05-074-283  การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  3(3-0-6) 
(Photovoltaics system design)  
รายวิชาบังคับเรียนก่อนหรือควบคู่: 05-074-205 การออกแบบและประมาณ   
ราคาทางไฟฟ้า 
Prerequisite: Electrical System Design and Estimation  
เซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้างและส่วนประกอบการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การค านวณและการประมาณการผลิต ระบบป้องกัน  การพิจารณาในแง่สิ่งแวดล้อม 
การพิจารณาในแง่เศรษฐศาสตร์ มาตรฐานและข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
Photovoltaics, construction and installing component, equipment 
installing, calculate and estimate produces, considerations on 
environmental and economical aspects, standard and relevant law 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร) 

กลุ่มที่ 1 

05-074-291 หลักการสื่อสาร       3(2-2-5) 

(Principles of Communications)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 

แบบจ าลองระบบสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย การแนะน าสัญญาณและระบบ 

สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ 

การมอดูเลตแบบแอนะล็อก การมอดูเลตทางแอมพลิจูด การมอดูเลตแถบข้างคู่ 

การมอดูเลตแถบข้างเดียว การมอดูเลตความถี่ การมอดูเลตความถี่แถบความถี่แคบ 

การมอดูเลตความถี่แถบความถี่กว้าง การมอดูเลตเฟส สัญญาณรบกวนในการ

สื่อสารแบบแอนะล็อก การมอดูเลตแบบเบสแบนด์ฐานสอง ทฤษฎีการชักตัวอย่าง

และการควอนไทซ์ พัลส์แอนะล็อกมอดูเลชัน การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ การมอดู

เลตแบบเดลตา เทคนิคการมัลติเพล็กซ์  

Communication models: wire/cable and wireless/radio; Introduction to 

signal and system; spectrum of signal and applications of Fourier 

series and transform; analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, 
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PM; noises in analog communication; binary baseband modulation; 

Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog modulation, 

PCM, DM; multiplexing techniques 

05-074-292 การสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ    3(3-0-6) 

(Applied Communication System and Transmission Lines)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-291 หลักการสื่อสาร 

Prerequisite: 05-074-291 Principles of Communications 

โครงข่ายการสื่อสารแบบมีสาย เมตริกซ์ Y, Z, F, G, H และความสัมพันธ์ การ
 เชื่อมต่อและวงจรพื้นฐาน การแปลงโครงข่ายปริมาณเชิงการส่ง เทคนิคส าหรับวงจร
 ส่งสัญญาณตัวกรองคลื่น ตัวลดทอนสัญญาณ การแมตช์อิมพีแดนซ์ ทฤษฎีของสาย
 ส่ง สมการคลื่นและผลเฉลยส าหรับความถี่ต่ า ปานกลาง และสูง ค่าคงตัวปฐมภูมิ
 และทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะเฉพาะ
 ของสายส่งส าหรับโหลดเปิดวงจร โหลดลัดวงจร โหลดทั่วไป สายส่งไร้ความสูญเสีย
 และมีความสูญเสีย การสะท้อนในโดเมนเวลา แผนภาพการสะท้อน สัญญาณไขว้
 แทรกที่ปลายด้านส่งและที่ปลายด้านไกล สัญญานส่งดิฟเฟอเรนเชียล สายส่ง
 ประกอบ ชนิดของสายเคเบิล และสายคู่บิดตีเกลียวแบบไม่ชีลด์ สายเคเบิล แกนร่วม 
 มาตรฐานกระแสส าหรับสายเคเบิล 

Wire communication network; Y, Z,  F, G, H matrix, relation; 
connection and basic circuit, network transformation, transmission 
quantities, signal transmission circuit techniques, wave filters, 
attenuator, impedance matching, transmission line theory, equation, 
solution for low, medium, high frequencies, primary and secondary 
constant; incident and reflected waves, standing wave ratio, line 
characteristics for open, short, terminated load, lossless, and lossy 
lines; reflections in time domain, bounce diagrams, nearend and far-
end crosstalk, differential signaling, composite line, types of cable, and 
unshielded twisted pair, coaxial cable; current cable standards 

05-074-293 การสื่อสารทางดิจิทัล      3(3-0-6) 

(Digital Communication)  
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  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-074-291 หลักการสื่อสาร 

Prerequisite: 05-074-291 Principles of Communications 

ทบทวนทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม แผนภาพสัญญาณ ความกว้าง

แถบความถี่ไนควิสต์ต่ าสุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนสีขาว

แบบบวก เทคนิคการมอดูเลชันแบบดิจิทัล : พีซีเอ็ม ดีเอ็ม และอ่ืนๆ ระบบดิจิทัล

ย่านความถ่ีสูงแบบเอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค วิธีการเข้ารหัสของช่องสัญญาณ ซิก

มา-เดลตา การประเมินสมรรถนะ การซิงโครไนซ์ การปรับเท่า แนะน าทฤษฎี

สารสนเทศ การเข้ารหัสแหล่งก าเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบหลาย

ช่องสัญญาณหลายพาหะ เทคนิคการแผ่สเปกตรัม ช่องสัญญาณที่มีการเลือนหาย

ของสัญญาณจากคลื่นหลายทิศทาง 

Review of probability and random process; signal space; minimum 

Nyquist bandwidth; signal detections; AWGN, digital modulation 

techniques: PCM, DM etc, bandpass digital systems ASK, PSK, FSK, 

channel coding methods, sigma-delta, performance analysis; 

synchronization; equalization; introduction of information theory; 

source coding; channel coding; multichannel and multicarrier systems; 

spread spectrum techniques; multipath fading channels 

05-074-294 การสื่อสารเคลื่อนที่             3 (3–0–6) 
  (Mobile Communication) 
  รายวิชาบังคับก่อนเรียน : 05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   

Prerequisite: 05-074-208 Electromagnetic Field 

ทฤษฎีระบบการสื่อสารไร้สาย หลักการสื่อสารไร้สาย คุณลักษณะและผลกระทบ

 ของการแพร่กระจายคลื่น เทคนิคการมอดูเลชั่น การเข้ารหัสเสียง การเข้ารหัส

 ช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้ หลักการมัลติเพล็กซิ่ง ส่วนเชื่อมต่อส าหรับระบบการ

 สื่อสารไร้สาย มาตรฐานการติดต่อสื่อสารไร้สายในระบบ 3G 4G 5G และแนวโน้ม

 มาตรฐานใหม่ ระบบเซลลูล่า การเข้าถึงระบบแบบจากหลายผู้ใช้และการจัดการ
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 กับสัญญาณรบกวน ความจุของช่องสัญญาณไร้สาย ความจุของช่องสัญญาณไร้สาย

 ที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง และระบบ MIMO 

Wireless communication system; theory, principle of mobile 

 communication system; characteristic an d impact of radio 

 propagation; modulation techniques; speech coding; diversity channel 

 coding; multiplexing technique; interconnection components for 

 mobile communication system; standards of current mobile 

 communication, 3G, 4G, 5G and beyond; cellular system: multiple 

 access and interference management, capacity of wireless channels, 

 multiuser capacity; MIMO system 

05-074-295  ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร              1(0-3-2) 

  (Communication Laboratory) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

  Prerequisite: None  

  การทดลองและโครงงานขนาดเล็กทางด้านโทรคมนาคม 

  Laboratory experimentation and a small project on Telecommuni- 

cations  

กลุ่มที่ 2 

05-074-296 วิศวกรรมไมโครเวฟ      3(3-0-6) 

(Microwave Engineering)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน :   05-004-223 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Prerequisite: 05-004-223 Electromagnetic Field 

ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขตของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวน า สมการคลื่น และวิธีการค านวณ ท่อน าคลื่น และ

อุปกรณ์การก าเนิดคลื่นไมโครเวฟ การขยายและการวัดสายอากาศ และการ

แพร่กระจายคลื่นวิทยุ สายส่งและท่อน าคลื่นไมโครเวฟ การวิเคราะห์เครือข่าย
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ไมโครเวฟ อิมพีแดนซ์ และแรงดัน/กระแสสมมูล เอส-เมตริกซ์ กราฟแสดงการ

เคลื่อนที่ของสัญญาณ การแมทชิ่งและปรับแต่งอิมพีแดนซ์ เรโซเนเตอร์ การแบ่ง

ก าลัง และคอปเปลอร์ ตัวกรองสัญญาณไมโครเวฟ สายส่งไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด 

ระบบเรดาร์ การวัดไมโครเวฟ ระบบสื่อสารไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้งาน

Review of Maxwell’s equations and boundary condition for 

electromagnetic fields; guided electromagnetic wave: wave equations, 

solutions, wave guides and their components; microwave generation, 

amplification and measurement; antenna and propagation of radio 

waves; microwave transmission lines and waveguides; microwave 

network analysis; impedance and equivalent voltage and current; the 

s-matrix, signal flow graphs, impedance matching and tuning, 

resonators; power dividers and couplers; microwave filters; point to 

point microwave link; radar system; microwave measurement; 

microwave communication system and applications 

05-074-297 วิศวกรรมสายอากาศ      3(3-0-6) 

(Antenna Engineering)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-223 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Prerequisite: 05-004-223 Electromagnetic Field 

นิยามเบื้องต้นและทฤษฎี แหล่งก าเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก รูปแบบการแผ่พลังงาน

เชิงก าลังและเชิงสนาม ค่าสภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ โพลา

ไรเซชัน อิมพีแดนซ์ด้านเข้าและแบนด์วิดท์ สมการการส่งผ่านของฟรีส การแผ่

พลังงานจากองค์ประกอบกระแส ผลกระทบของกราวด์ คุณสมบัติการแผ่พลังงาน

ของสายอากาศเส้นลวดเชิงเส้น สายอากาศแถวล าดับ สายอากาศยากิ-อูดะ และ

สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโครสตริป 

สายอากาศทันสมัยส าหรับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน การวัดคุณลักษณะของ

สายอากาศ 
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Basic definitions and theory; isotropic point source; power and field 

patterns; directivity and gain; efficiency, polarization; input impedance 

and bandwidth; Friis transmission equation, radiation from current 

elements; ground effects; radiation properties of wire antenna; array 

antenna; Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna; aperture 

antenna; microstrip antenna; modern antenna for current applications; 

antenna characteristics measurement 

05-074-298 การสื่อสารบรอดแบนด์      3(3-0-6) 
(Broadband Communications)  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 05-074-292 การสื่อสารข้อมูล 
Prerequisite: 05-074-292 Data Communication  
หลักการเครือข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ วีโอไอพี เครือข่ายพ้ืนที่บริเวณกว้าง ภาวะ
ถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล 
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ล าดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา 
วิศวกรรมทราฟฟิกและคุณภาพบริการ เอฟทีทีเอช แลนไร้สาย การมัลติเพล็กซ์เชิง
ความยาวคลื่นแบบละเอียด เครือข่ายสื่อสารทางแสงแบบพาสซีพ การสื่อสารผ่ าน
สายไฟฟ้า (พีแอลซี) ส าหรับการสื่อสารบรอดแบนด์ มาตรฐานของการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายบนฐานพีแอลซี 
Principles of broadband communication networks; VOIP; wide area 
network; asynchronous transfer mode; virtual private network; FDDI; 
DSL; internet, intranet; synchronous digital hierarchy, traffic engineering 
and quality of service; FTTH, wireless LAN, dense wavelength division 
multiplexing, passive optical network; power line communications 
(PLC) for broadband communication, standards of PLC-based 
networking 

05-074-299 การประมวลสัญญาณดิจิทัลส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร  3(3-0-6) 
(Digital Signal Processing for Communication Engineering)  

  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 05-074-233 สัญญาณและระบบ 
Prerequisite: 05-074-233 Signals and Systems  
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สัญญาณเชิงเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและการ
ประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การแปลงฟูเรียร์แบบดีสครีต 
วิธีความน่าจะเป็นของการประมวลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัวกรองดิจิทัลชนิด
ผลตอบสนองอิมพัลส์จ านวนจ ากัดและชนิดผลตอบสนองอิมพัลส์จ านวนไม่จ ากัด 
ระบบมัลติเรตและธนาคารตัวกรอง การแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีต แนะน าการ
ประยุกต์ใช้การประมวลสัญญาณดิจิทัล เช่น การประมวลภาพ การประมวลเสียงพูด
และเสียง การประมวลแถวล าดับ และการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันอื่นๆ 
Continuous-time and discrete-time signals; spectral analysis; 
decimation and interpolation; sampling rate conversion; DFT; 
probabilistic methods in DSP; design of FIR, IIR digital filters, multirate 
systems and filter banks; discrete wavelet transform; introduction to 
some DSP applications such as image processing, speech and audio 
processing, array processing and further current applications 

05-074-300 การสื่อสารข้อมูล     3(3-0-6) 

(Data Communication)   

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None 

แบบจ าลองการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น สถาปัตยกรรมเครือข่ายล าดับ

ชั้น การส่งข้อมูลและสื่อตัวส่ง การตรวจความผิดพลาดและควบคุมการส่งข้อมูล 

โพรโทคอลและการเชื่อมจุดต่อจุด การสื่อสารเข้าถึงหลายทาง เครือข่ายเฉพาะที่ไร้

สายและมีสาย การหาเส้นทางการส่งในเครือข่ายข้อมูล โพรโทคอลทีซีพี และ ยูดีพี 

ในชั้นทรานสปอร์ต การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แบบจ าลองการหน่วงเวลา 

โพรโทคอลการควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง การควบคุมการไหลของข้อมูล การ

ควบคุมข้อผิดพลาด เครือข่ายสวิทชิ่ง เร้าติ้งในเครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยของ

เครือข่าย สถาปัตยกรรมและระบบของเครือข่ายคลาวด์ มาตราฐานต่างๆ 

Introduction to data communications and network model, layered 

network architecture, data transmission and media, error detection 

and data flow control, point-to-point protocols and links, multi-access 
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communication, wireless LAN and wired LAN protocols, routing in data 

networks, TCP and UDP in Transport layer, data security; delay 

models; medium- access control protocols; flow control; error control; 

switching network; routing in data networks; network security; cloud 

network, architecture and system; standards 

05-074-301 การสื่อสารทางแสง      3(3-0-6) 

(Optical Communication)  

  รายวิชาบังคับก่อนเรียน : 05-084-203 หลักการสื่อสาร 

Prerequisite: 05-084-203 Principles of Communications 

ท่อน าคลื่นไดอิเล็กตริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขการกระจายของคลื่นแสง โครง 

สร้าง และชนิดของเส้นใยแก้วน าแสง พารามิเตอร์ในการส่งแสง การผลิตเส้นใยแก้ว

น าแสงและกระบวนการผลิต ชนิดของเคเบิลเส้นใยแก้ว การผิดรูปของสัญญาณ 

การลดทอน การสูญเสีย และดิสเพอร์ชันในเส้นใยแก้วน าแสง เครื่องส่งแสง 

แหล่งก าเนิดแสง ไดโอดเปล่งแสงและเลเซอร์ไดโอด เครื่องรับแสง ตัวจับแสง 

อุปกรณ์ทวนสัญญาณแสงและวงจรขยาย การค านวณระบบเชื่อมต่อ สวิตช์และมัล

ติเพลกเซอร์ โครงข่ายเอฟทีทีเอ็กซ์เบื้องต้น 

Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure 

and types of optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber 

production; optical cable types; optical transmitters; optical receivers; 

signal degradations, attenuation and dispersion in fiber link; optical 

repeaters and amplifiers; link budget calculation; multiplexing in 

optical link system; introduction to FTTX 

05-074-302 ความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6) 
(Probability for Electrical Engineering)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี   
  Prerequisite: None 
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เทคนิคการนับ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระ การแจกแจงทวิ
นามและพหุนามการแจกแจงปัวซง ทฤษฎีบทของเบส์ ค่าคาดหมาย การคาดหมาย
แบบมีเงื่อนไข ความแปรปรวน ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง ได้แก่ ฟังก์ชันความ
หนาแน่นและฟังก์ชันการแจกแจง การแจกแจงแบบเลขชี้ก าลังและการแจกแจง
ปกติ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ความหนาแน่นร่วม ความหนาแน่นตามขอบ ผลบวก
ของตัวแปรสุ่มอิสระ สถิติอันดับ การคาดหมาย ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ ความ
หนาแน่นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีบทลิมิตศูนย์กลาง  
Counting techniques; conditional probability and independent events; 
binomial and multinomial distributions; Poisson distribution; Bayes’ 
theorem; expected value; conditional expectation; variance; 
continuous probability; density and distribution functions; exponential 
and normal distributions; functions of random variables; joint 
densities; marginal densities; sum of independent random variables; 
order statistics; expectation; variance; correlation; conditional 
densities; central limit theorem 

05-074-303 การสื่อสารผ่านดาวเทียม      3(3-0-6) 
(Satellite Communication) 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None  
หลักการสื่อสารดาวเทียม โครงสร้างของระบบดาวเทียม ความถี่และวงโคจรของ
ดาวเทียม ลักษณะทางเทคนิคของดาวเทียมสื่อสาร การค านวณมุมเงยและมุมทิศ
ของจานสายอากาศภาคพ้ืนดิน การค านวณหาระดับสัญญาณ อัตราส่วนคลื่นพาหะ
ต่อสัญญาณรบกวนของการสื่อสารดาวเทียม การเข้าถึงแบบหลายทาง เอฟดีเอ็มเอ 
ทีดีเอ็มเอ ซีดีเอ็มเอ และเทคนิคอ่ืน ๆ ระบบสถานีภาคพ้ืนดินและสถานีอวกาศ 
ระบบการสื่อสารดาวเทียมระหว่างประเทศและภายในประเทศ 
Principle of satellite communications; structure of satellite; satellite 
orbits; frequency technique of satellite; technical characteristic of 
communication satellite; calculation of elevation and azimuth angle 
of receiving antenna; calculation of satellite signal level; carrier to 
noise ratio; multiple access; FDMA, TDMA, CDMA and current 
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techniques; earth and space station systems; domestic and 
international satellite communication systems 

 

05-074-304 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ     3(2-2-5) 
(Radio Wave Propagation)  

  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Prerequisite: 05-074-208 Electromagnetic Field 
การจัดสรรความถี่วิทยุ ระบบวิทยุ การแพร่กระจายคลื่นดิน การแพร่กระจายคลื่น
ฟ้า การแพร่กระจายคลื่นอวกาศ การแพร่กระจายคลื่นในชั้นบรรยากาศโทรโพส
เฟียร์ การกระเจิงของคลื่นโทรโฟสเฟียร์ ระบบทวนสัญญาณคลื่นวิทยุไมโครเวฟ 
การสื่อสารผ่านดาวเทียมและการสื่อสารในห้วงอวกาศ เรดาร์ เฟดดิง กระจายคลื่น
นอกอาคาร กระจายคลื่นในอาคาร กรณีศึกษาในระบบเซลลูลาร์ 
Radio frequency allocation; radio system; ground wave propagation; 
sky wave propagation; space wave propagation in the troposphere; 
tropospheric scattering propagation; microwave radio relay system; 
satellite and space communication; radar; fading; outdoor propagation 
models; indoor propagation models; case study in cellular systems 

05-074-305 เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายเคลื่อนที่    3(3-0-6) 
(Mobile Broadband Networks)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None  
แนวคิดการสื่อสารของเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายและเคลื่อนที่ ไวไฟตระกูลไอทริพ
เพิลอี 802.07 ไวแมกซ์ตระกูลไอทริพเพิลอี 802.16 และเครือข่ายเซลลูลาร์ บรอด
แบนด์เคลื่อนที่ รูปแบบการสื่อสารดิจิทัล การแพร่กระจายสัญญาณคลื่นวิทยุ 
สถาปัตยกรรมเครือข่าย ปฏิบัติการของเครือข่าย การจัดการทรัพยากรคลื่นวิทยุ 
การจัดการสภาวะเครือข่ ายโทรศัพท์ เคลื่ อนที่  อภิ ปรายประเด็นวิจั ย ใน
ระบบสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายและเคลื่อนที่ยุคหน้า 
Concepts of wireless and mobile broadband networks: WiFi (IEEE 
802 .0 7  family), WiMAX (IEEE 802 .16  family) and mobile broadband 
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cellular networks; digital communications; radio propagation; network 
architecture; network operations; radio resource management; 
mobility management; discuss research issues addressed in the next 
generations of wireless and mobile broadband communication 
systems 

05-074-306 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย    3(3-0-6) 
(Wireless Ad Hoc and Sensor Networks)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None  
การประยุกต์ใช้เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบ
เครือข่ายสื่อสารแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย การสื่อสารดิจิทัลและการ
แพร่กระจายสัญญาณคลื่นวิทยุ โพรโทคอลการจัดระเบียบตัวเอง การเข้าใช้
ช่องสัญญาณ การค้นหาเส้นทาง มาตรฐานไอทริพเพิลอี 802.15.4 และซิกบี 
Application of wireless ad hoc and sensor networks; architecture of 
wireless ad hoc and sensor systems; digital communications and radio 
propagations; self-organization protocols; medium access control; 
routing; IEEE 802.15.4 and ZigBee standards 

05-074-307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1    3(3-0-6) 
(Special Topic in Telecommunications Engineering)   

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
หัวข้อพิเศษของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเชิงทฤษฎี ตามที่สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
Special topic in the technology in Electrical Power Engineering in 
theory according to the approval granted by the Electrical Engineering 
Department 

05-074-308 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2    3(3-0-6) 
(Special Topic in Telecommunications Engineering)   

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
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Prerequisite: None 
หัวข้อพิเศษของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเชิงทฤษฎี ตามที่สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
Special topic in the technology in Electrical Power Engineering in 
theory according to the approval granted by the Electrical Engineering 
Department 

05-074-309 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
  (Electronic Devices and Circuit Design) 
  วิชาบังคับก่อน: 05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
  Prerequisite: 05-074-203 Engineering Electronics 
  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร 
  และเครื่องมือวัด โดยการใช้อุปกรณ์แบบชิ้นเดี่ยวและแบบวงจรรวม ได้แก่ ทฤษฎี
 การท างาน คุณลักษณะและข้อก าหนดของอุปกรณ์ การใช้ในงานที่เป็นเชิงเส้นและ
 ไม่เป็นเชิงเส้น ผลตอบสนองทางความถี่ สัญญาณย้อนกลับ การสั่น เทคนิคการลด
 สัญญาณรบกวน และเทคนิคการออกแบบวงจรพิมพ์ 
  Analysis and design of selected electronic circuits for communications 
  and instrumentation by using discrete and IC devices; theory of 
 operations, characteristics and specifications of the devices, frequency 
  response, feedback, oscillator, noise reduction in electronic circuits 
 and printed circuit design techniques 

05-074-310 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร      3(3-0-6) 
  (Communication Electronics) 
  วิชาบังคับก่อน: 05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
  Prerequisite: 05-074-203 Engineering Electronics 
  การออกแบบวงจรขยายความถี่สูง วงจรขยายแบบจูน วงจรก าเนิดสัญญาณความถี่
 สูง วงจรภาคส่ง และวงจรภาครับ วงจรกรองความถี่ วงจรมอดูเลตและดีมอดูเลต
 ส าหรับ เอเอ็ม เอฟเอ็ม พีเอ็ม เอฟเอสเค พีเอสเค ระบบและวงจรเฟสล็อคลูป วงจร
 ในระบบพีซีเอ็ม วงจรโทรศัพท์ 
 High-frequency amplifier design; tuned amplifier; high-frequency 
 oscillators; transmitter and receiver circuits; filters; modulators and 
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 demodulators for AM, FM, PM, FSK, PSK;phase-locked loop circuits and 
 systems; circuits in a PCM system; telephony circuits  
 
กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
05-104-223 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

(Internet of Things)  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

Prerequisite: None   
พ้ืนฐาน งานวิจัย เทคโนโลยี และมาตรฐานในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดเมนการ
ประยุกต์ใช้และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของไอโอที อุปกรณ์ไซเบอร์กายภาพ
แบบฉลาดและเครือข่ายเซ็นเซอร์ โปรโทคอลสื่อสาร ชั้นประมวลผลก้อนเมฆ ลอจิก
การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างระบบ 
Foundations, state-of-the-art research, technologies, and standards for 
Internet of Things (IoT), Application domains and architectural 
components of IoT, Business Aspects, Cyber-physical smart devices 
and sensor networks, Communication protocols, Cloud computing 
layer, Application logic, data analytics, and system implementation 

05-104-226 แนะน าการเรียนรู้ของเครื่อง     3(3-0-6) 
(Introduction to Machine learning)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี   
Prerequisite: None 
แนะน าภาพรวมของการเรียนรู้ของเครื่อง เนื้อหาประกอบด้วย มูลฐานของโครงข่าย
ประสาทเทียม โครงข่ายประสาทชีวภาพและโครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้
แบบมีผู้สอนและแบบไม่มีผู้สอน โครงข่ายการเรียนรู้ชั้นเดียว โครงข่ายการเรียนรู้
หลายชั้น โครงข่ายรากฐานแบบออกจากศูนย์กลาง โครงข่ายการจัดระเบียบตนเอง 
โครงข่ายฮอพฟิลด์และแฮมมิง และ การประยุกต์ใช้งานโครงข่าย  
Introduction to an overview of machine learning, content consist of 
fundamentals of artificial neural networks, biological neural networks 
and artificial neural networks, supervised and unsupervised learning, 
single layer perceptron networks, multilayer perceptron networks, 
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radial basis networks, self-organizing networks, Hopfield and Hamming 
network, applications of artificial neural networks 
 

05-104-239 การประมวลผลรูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์   3(2-2-5) 
(Image Processing and Computer Vision)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี  
Prerequisite: None  
แนะน าหลักการของการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
การประมวลผลภาพ ปัญญาประดิษฐ์ การมองเห็นโดยชีวภาพ ระบบเครือข่าย
ประสาท การจดจารูปแบบ และการมองเห็นของหุ่นยนต์ แนะน าคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์แบบสามมิติ การประมวลผลภาพประกอบด้วย การหาขอบและเส้น     
การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การแบ่งพ้ืนที่ภาพ การใช้วิธีแบบเชิงเส้น แบบไม่เป็น
เชิงเส้น และแบบสโตคาสติก เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆในการประมวลผลภาพ การหา
รูปทรงจากภาพสองตา เฉดสี ลวดลาย และส่วนอ่ืน ๆ หลักการตีความภาพ รูปแบบ
การรู้จ าวัตถุ และการจดจ าใบหน้า 
Introduction to the concepts of computer vision touching on areas of 
computer graphics, image processing, artificial intelligence, biological 
vision, neural networks, pattern recognition and robot vision, An 
introduction to 3-D computer graphics, Edge finding, image 
enhancement, image segmentation, and clustering, Linear, non-linear, 
and stochastic optimization methods for solving computer vision 
problems, Stereo vision, shape from shading, and other Shape from X 
algorithms, scene interpretation, object recognition, and face 
recognition 

05-104-240 การท าเหมืองข้อมูล      3(3-0-6) 
(Data Mining)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 
แนวคิดการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล กฎการเชื่อมโยง แบบจ าลองเพ่ืออธิบาย
หรือคาดการณ์ การแบ่งแยกจ าพวก วิธีทางสถิติ วิธีหาโดยใช้เพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด 
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การรวมเป็นกลุ่ม ๆ ระบบเครือข่ายต้นไม้เพ่ือการตัดสินใจ โครงข่ายระบบประสาท 
การอุปนัยกฎ หัวข้อใกล้เคียง เช่น การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การเตรียมข้อมูล  
โอแลบ การสืบค้นข้อมูล และหัวข้อการเจาะหาเหมืองความรู้ขั้นสูง 
Concepts of knowledge discovery from database, Association rule, 
descriptive and predictive models, classification, statistics, nearest 
neighbor, clustering, decision tree neural networks and rule induction, 
Data warehousing, data preparation, OLAP and information, 
Applications of knowledge mining and advanced concepts 

05-104-241 ข้อมูลขนาดใหญ่       3(3-0-6) 
(Big Data)  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี  
Prerequisite: None  
พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การแสดงผล ฐานข้อมูลแบบมีและไม่มี
โครงสร้าง การออกแบบการทดลอง ฮาดู๊ป การสร้างแบบจ าลองการท านาย      
การประมาณค่าแบบจาลอง การจับกลุ่ม และการแยกแยะ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานโดยเน้นที่ปัญหาทางธุรกิจ เครื่องมือเชิงวิชาชีพ เช่น อาร์แท็บลีน และ เอช
ไอวีอี 
Basics of big data analytics, visualization, structured and unstructured 
databases, design of experiments, Hadoop, predictive modeling, 
Model fitting, clustering, and classification, Problem-based learning 
style with integrated business applications, Professional tools such as 
R, Tableau, and HIVE 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิต 
05-044-204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                     3(3-0-6)                         

                   (Engineering Economics) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

วิธีการเปรียบเทียบโครงการ ค่าเสื่อมราคา การประเมินค่าทดแทนทรัพย์สิน    

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประมาณภาษีเงินได้ 
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05-044-208 การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม                   3(3-0-6) 

(Environmental Management for Industry) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 

กฎหมายและข้อก าหนดในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม  ประโยชน์ของการ

จัดการสิ่งแวดล้อม     ฉลากเขียว  แบบจ าลองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO14001 ข้อก าหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจ าแนกปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

อุตสาหกรรมและวิเคราะห์วงจรปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดเตรียมแผนและองค์กรส าหรับการจัดการปัญหา

สิ่งแวดล้อม มีกรณีศึกษาตามความเหมาะสม 

05-044-218 วิศวกรรมความปลอดภัย            3(3-0-6) 

(Safety Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี 

การป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์และควบคุมภัยและอันตราย 

จากสถานที่ท างาน ส่วนประกอบของมนุษย์ เทคนิคระบบความปลอดภัย หลักการ

บริหารความปลอดภัยและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 

4) หมวดวิชาสหกิจศึกษา       7 หน่วยกิต 

05-074-218 เตรียมสหกิจศึกษา      0(2-2-5) 

  (Pre Co-operative Education ) 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 0(2 2 5) 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

  Prerequisite: Consent of the department and this course is         

uncounted credits 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการ และระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเข้าสถาน

 ประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามมาตรฐาน

 วิชาชีพของสาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาและการสื่อสาร 
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 มนุษยสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงาน

 คุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงาน

 ทางวิชาการ 

 Concepts, ideas, procedures, and disciplines; techniques for applying 

to establishments; basic knowledge in working at establishment  

according to the professional standards of the program, such as 

personality development, language and communication, interpersonal 

skills, information technology, teamwork orientation, and management 

system quality in the workplace; report writing and techniques for 

academic presentations 

 05-074-219 สหกิจศึกษา                                                         6(0-42-0) 

   (Co-operative Education) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และ 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-226 เตรียมสหกิจศึกษา 

Prerequisite: For Students who has studied for no less than 6 

semesters and 05-004-226 Pre Co-operative Education 

การท างานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถาน

ประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นเวลา

หนึ่งภาคเรียนสหกิจศึกษา 

Real academic and professional work as a full-time staff member for 

one semester in an approved workplace in both the public and 

private sectors in a computer engineering area 
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- การก าหนดรหัสวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 3-9603-00146-05-8 
อาจารย์ 

นายสับรี สะนอ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2555 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร: 2545 

ประธานหลักสูตร 

2 3-9699-00223-09-4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายพลากร พรหมเมศร์ 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2555 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: 2548 

 

3 3-9410-00-548-24-1 
อาจารย์ 

นายมัจดี  โต๊ะตาหยง 

Ph.D. (Engineering) 
International Islamic University Malaysia: 2562 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2551 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
      ก าลัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2548 

 

4 3-9605-00-085-06-1 
อาจารย์ 

นายสมาน วิวรรธนโรจน์ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: 2557 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: 2550 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

5 1-9605-00207-95-0 
อาจารย์ 

นายฮาฟีซ แมแรกาเจ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า (ก าลัง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 
2560 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: 2557 

 

6 1-9699-00996-77-1 
อาจารย์ 

นายมูหัมมัด มั่นศรัทธา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2556 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม                              
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: 2553 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
07 
12 
13 
 

14 
15 

นายสับรี สะนอ 
นายมัจดี  โต๊ะตาหยง 
นายสมาน วิวรรธนโรจน ์
นายพลากร พรหมเมศร ์
นายฮาฟีซ แมแรกาเจ 
นายสุพิพัฒน์ พาณิชธนาคม 
นางสาวนิดา แซ่จอง 
นายมูฮมัมัด มั่นศรัทธา 
นางสาวชลธิศา เวทโอสถ 
นายฮสัซัน ดาโอะ 
นายรชต เรืองกาญจ ์
นางสาวนาซือเราะ เจ๊ะดอเลาะ 
นายกฤติธนา อดิศัยศักดา 
 
นายฮาซัน คอแดะ๊ 
นายอรรคเดช อับดุลมาติน 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
Ph.D. (Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
Ph.D. (Engineering) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) 
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

อาจารย ์
อาจารย ์
อาจารย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
อาจารย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
อาจารย ์
อาจารย ์
อาจารย ์
อาจารย ์
อาจารย ์
อาจารย ์
อาจารย ์

 
อาจารย ์
อาจารย ์
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ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
16 
17 

นายปรุฬห์ มะยะเฉีย่ว 
นางสาวนิศิดา อุตมารัตน ์

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมวสัดุ) 

อาจารย ์
อาจารย ์

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ

ท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาและบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชา
นี้ และมีการประเมินผลรายวิชาเป็น S หรือ U 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 

สหกิจศึกษา              ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 สหกิจศึกษา                จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน   
ตามผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขา 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
         วิชาศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาค้นคว้าและสัมมนาหัวข้อโครงงานที่
สนใจรวมถึงเขียนและเสนอโครงการ 
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 วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาต้องท าโครงงานเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลซึ่งเน้น
การศึกษาค้นคว้า ออกแบบและสร้าง นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงงานเป็นระยะ
นักศึกษาต้องแสดงความคิดริเริ่มและเป็นผู้ด าเนิน การแก้ปัญหาต่าง ๆ เองเป็นส่วนใหญ่ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการท าโครงงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการน าเสนอผลงาน 

 5.3 ช่วงเวลา  
  วิชาศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3  
  วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า    ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  วิชาศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน 1 หน่วยกิต 
  วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า    จ านวน 3 หน่วยกิต 

 5.5   การเตรียมการ  
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงาน 

 5.6   กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา รวมถึงการจัด
สอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
และ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง
วิ ช า ชี พ  แ ล ะ ต่ อ สั งค ม แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต น ภ าย ใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(2) เชิญ ผู้ เ ช่ี ยวชาญ ทางด้ านภู มิปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น         
มาถ่ายทอดความรู้ 

(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  สามารถประยุกต์ ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม เพื่ อการประกอบวิชาชีพของตนและ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมถึงการบริการชุมชน  

(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี   
(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือนอกสถานท่ี  
(3) โครงการบริการวิชาการ 

(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับสถาบันหรือ
หน่วยงานภายนอก   

(1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อ
จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
(2) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 

(4) มีความมุ่งมั่น คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม   

(1) การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจร   
(2) การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และ
เวลา  
(3) สร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียน  

(5) มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นบนความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
และเช้ือชาติ มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

(1) การปฏิ บั ติ กิ จกรรมของนักศึ กษาโดยมีการ
มอบหมายงานเป็นกลุ่มของแต่ละกิจกรรม ให้เป็น
ระบบครบวงจร มีการจัดสรรงาน คน และเวลา   
(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน  
(3) จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา 

(6) มีความสามารถในการติ ดต่ อสื่ อสารและใช้       
ภาษาไทย ภาษามลายูหรือภาษาต่างประเทศ และ
ศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

(1) การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอในลักษณะ
การบรรยายประกอบสื่อในช้ันเรียน และมีการสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
(2) จัดโครงการเสริมสร้างภาษามลายูเบื้องต้นและ
ภาษาอังกฤษ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้พหุ
วัฒนธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่
สอนในแต่ละรายวิชา  ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับ
วิทยาการต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 (2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร   
 (3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  
 (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผู้สอน
ต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
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 2.1.2 ด้านความรู้ 
ก.  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น เป็นองค์

ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้  
(4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลก 
การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชาที่

เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ 
 ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 
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 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น 
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา   พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

(1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายได้ด้วยตนเอง 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ 

(3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 
(4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการฝึกฝน 

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้อธิบาย

แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  
 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างให้
นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
 ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่างๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 2.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้องได้รับ
การฝึกประสบการณ์เพ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนั้นผู้สอนต้อง
แนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

(1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถท างาน
เป็นทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 (4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหา และมี
ความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  
 การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท ากิจกรรม
กลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6) มีความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย และสามารถวางตนได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะหรือที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
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 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝึกให้นักศึ กษามี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกต้อง 

(3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
 (4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และ
น าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา ได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย  แสดง
ความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารหรือน าเสนอผลงานต่างๆ  

 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผล
จากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูลและการน าเสนอผลงาน

อย่างเป็นระบบ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมแต่

ละกลุ่ม 
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ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและน าเสนอ

ผลงานอย่างเป็นระบบและทันสมัย 
(3) มีจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมสากล 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 ก. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
 (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 
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 ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 (3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 2.2.2 ความรู้ 
 ก. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วย
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ (สหกิจศึกษา) 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
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(5) ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
(6) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี  
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ก าหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่ม 
(4) ก าหนดที่มอบหมายให้นักศึกษา 
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่

ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมี
ค าถามเก่ียวกับนิยามต่างๆ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน 
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ประเด็นทีเ่หมาะสม 
 (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
 (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 (5) มีภาวะผู้น า 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
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 (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
 (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ ์
 (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้  

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจ
ท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
 (2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การค านวณ 
 (3) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมื อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
 (4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร ์                     

11-034-101 การใช้ภาษาไทย                     

11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                     

11-034-103 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชวีิตประจ าวัน                     

11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผา่นทางวัฒนธรรม                     

11-034-109 ภาษาจีนเบือ้งต้น                     

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และวิชามนษุยศาสตร์                     

11-024-112 ทักษะการคิด                     

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                     

11-014-119 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                     

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์                     

10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                     

10-034-103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     

10-044-103 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน                     

10-054-103 เคมีในชีวิตประจ าวัน                     
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางคณติศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร ์

                         

05-004-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                          
05-004-202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                          
05-004-203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                          
05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1                          

05-004-205 ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1                          

05-004-206 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2                          

05-004-207 ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2                          

05-004-208 เคมีวิศวกรรม                          

05-004-209 ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม 
                          

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางดา้นวศิวกรรม                          
05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม                          
05-004-211 กลศาสตร์วิศวกรรม                          

05-004-212 วัสดุวิศวกรรม                          

05-004-213 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

05-074-201 วงจรไฟฟ้า 1                          

05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2                          

05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                          

05-074-204 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1                          
05-074-205  การวัดและอุปกรณ์การวดัทาง
ไฟฟ้า                          

05-074-206  ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การวัด
ทางไฟฟ้า                          

05-074-207 วงจรลอจิกและวงจรดิจิตอล                          

05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า         0                 

05-074-209 สัญญาณและระบบ                          

05-074-210 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง                          

05-074-211 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                          

05-074-212 เทคโนโลยีการสื่อสาร                          

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม                          
2.3.1 วิชาบังคับ                          
05-074-213 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

05-074-214 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์                          
05-074-215 หลักการและการประยุกตใ์ช้งาน
ไมโครโปรเซสเซอร์                            

05-074-216 ศึกษาโครงงานและสัมมนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า                          

05-074-217 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า                          
05-074-218 เตรียมสหกิจศึกษา                          
05-074-219 สหกิจศึกษา                          
2.3.2.1 วิชาบังคับเฉพาะแขนง (แขนงวิชา
ไฟฟ้าก าลัง) 

                         

05-074-231 เครื่องจักรกลไฟฟ้า                          
05-074-232 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                            
05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง                          

05-074-234 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า                          

05-074-235 การออกแบบและการประมาณ
ราคาทางไฟฟ้า                          

05-074-236 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า                           

05-074-237 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2                          

2.3.3.1 วิชาเลือกเฉพาะแขนง (แขนงวิชา
ไฟฟ้าก าลัง)                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง                          
05-074-238 การป้องกันและรีเลย ์                          
05-074-239 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                          
05-074-240 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า
อุตสาหกรรม                          

05-074-241 วิศวกรรมการส่องสว่าง                          
05-074-242โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์                          
05-074-243 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางไฟฟ้า                          
05-074-244 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง                          

05-074-245 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 1                          

05-074-246 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 2                          

05-074-247 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ                          
กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมการวดัและควบคุม                          
05-074-261 ระบบควบคุมเชิงเลขประยุกต ์                          
05-074-262 การควบคุมอุตสาหกรรมและการวัด                          
กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                          
05-074-271   การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                          
05-074-272   การประยุกต์อิเล็กทรอนกิส์ก าลัง                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

05-074-273   แหล่งจ่ายก าลังไฟฟา้แบบสวิตชิ่ง          0  0 0 0      0 0     
กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมพลังงาน                          
05-074-281 เศรษฐศาสตร์พลังงาน                          
05-074-282 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน                          
05-074-283 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์                          

2.3.2.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง (แขนงวิชา
ไฟฟ้าสื่อสาร) 

                         

05-074-291 หลักการสื่อสาร                          
05-074-292 การสื่อสารประยกุต์และสายส่ง
สัญญาณ                          

05-074-293 การสื่อสารทางดิจิตอล                          
05-074-294 การสื่อสารเคลื่อนที่                          
05-074-295  ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร                          
05-074-296  วิศวกรรมไมโครเวฟ                          
05-074-297  วิศวกรรมสายอากาศ                          
05-074-298  การสื่อสารบรอดแบนด์                          
05-074-299  การประมวลสัญญาณดิจติอล
ส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร                          

2.3.3.2 วิชาเลือกเฉพาะแขนง (แขนงวิชา
ไฟฟ้าสื่อสาร)                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                          
05-074-300 การสื่อสารข้อมูล                          
05-074-301 การสื่อสารทางแสง                          
05-074-302 ความน่าจะเป็นส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า                          

05-074-303 การสือ่สารดาวเทียม                          
05-074-304 การแพร่กระจายคลื่นวิทย ุ                          
05-074-305 เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย
เคลื่อนที่                          

05-074-306 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้
สาย                          

05-074-307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร 1                          

05-074-308 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร 2                          

05-074-309  อุปกรณ์และการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์                          

05-074-310 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์                          
กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมระบบการผลิต                          
05-044-204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                          
05-044-208 การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับ                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

อุตสาหกรรม 
05-044-218 วิศวกรรมความปลอดภัย                          
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียน 

ชั้นปี รายละเอียด 

ชั้นปีที่ 
1 

มีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถเขียนโปรแกรมพ้ืนฐาน
ด้วยภาษาซี และเขียนแบบและอ่านแบบพ้ืนฐานได้ รับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมาย
และตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและไม่ทุจริตในการสอบ 

ชั้นปีที่ 
2 

สามารถน าความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานได้ ได้ 
รับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืนและไม่ทุจริต
ในการสอบ 

ชั้นปีที่ 
3 

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี สามารถเขียน
รายงานจากผลการทดลองและสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ได้ รับผิดชอบต่องานที่รับได้รับ
มอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและไม่ทุจริตในการสอบ 

ชั้นปีที่ 
4 

สามารถบูรณาการความรู้กับงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงการเพ่ิม
ศักยภาพด้านความรู้แก่นักศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ อีกท้ัง
สามารถน าเสนอผลงานด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้ รับผิดชอบต่องานที่รับได้รับ
มอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืนและไม่ทุจริตในการสอบปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิศวกร 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้เกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  หมวดที่ 7 ข้อ 23 และ 24 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาเพ่ือ

น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้  

(1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ นั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ   

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา และ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  

(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  
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(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนสิทธิบัตร, (ข) จ านวนรางวัล
ทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ , (ง) จ านวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  หมวดที่ 8 ข้อ 29   

3.1  ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  จ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร  144 หน่วยกิต  

3.2  ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00   
3.3  ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์  

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม  
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ   
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสตูร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 1.1 จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์การ
รับรองหลักสูตรของสภาวิศวกร 
 1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
 1.3 จัดการเรียนการสอนทางวิชาการ ให้มีความรอบรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือน า
ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
 1.4 ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ตลอดภาคการศึกษา 
 1.5 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน  
 1.6 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพหรือในสาขาที่เกี่ยข้องและ
ทันสมัย 
 1.7 ส ารวจและประเมินความพึ่งพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรทุกปี 
 1.8 ประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 1.9 จัดเก็บข้อมูลของ อาจารย์ นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์เครื่องมือ ผลงาน
ทางวิชาการ บริการวิชาการ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

2. บัณฑิต 
 ในการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถ
แบ่งออกได้ 3 ส่วน คือ การเรียนรู้ภาคทฤษฎี การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้ภาคศึกษาทั่วไป 
แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การเรียนรู้ภาคทฤษฎี ส าหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 และ 2 จะเน้นพ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักการพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไปและพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จะได้เรียนรู้ความรู้
เฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้  
 2.2 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าจะได้ลงปฏิบัติในพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า และเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งผลให้นักศึกษาเห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันรายวิชาโครงงานและสหกิจของ
นักศึกษาชั้นปี 4 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับงานวิจัยและการปฏิบัติงานรวมกับคนอ่ืน การ
แก้ไขปัญหาในการท างานจริง  
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 2.3 การเรียนรู้ภาคศึกษาทั่วไป เป็นการเพ่ิมความคิดให้นักศึกษามองเห็นมุมและวิธีคิด
พิจารณาที่แตกต่างออกไปจากวิศวกรรมไฟฟ้า มีความค านึงถึงผลกระทบต่างๆ ฝึกฝนการเรียนรู้ การ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืน รวมถึงการท างานร่วมกันกับนักศึกษาในสาขาและต่างสาขาและคณะ  

3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
  (2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทย์ -คณิต หรือ
เทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ  
  (3) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  (1) จัดปฐมนิเทศการศึกษานักศึกษาใหม่ แนะน าแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และกฎเกณฑ์และข้อก าหนดต่างของมหาวิทยาลัย 
  (2) จัดการทบทวนและเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา ที่มี
ปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง 
(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา
แนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 3.4 การประเมินความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  (1) ในทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียน นักศึกษาจะต้องท าการประเมินผลการสอนของ
แต่ละรายวิชาที่เรียนในทุกภาคการศึกษาตามระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
  (2) กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะ
ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
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4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  (1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 
  (2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  
  (3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาและมีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร   
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ   
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. ดังนั้นคณะก าหนดนโยบายว่าควรจะมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมง และส าหรับอาจารย์พิเศษ ไม่ว่าจะ
สอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
โท 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 โดยปกติหลักสูตรจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนด
ต่าง ๆ ทั้งนี้หลักสูตรสามารถที่ปรับปรุงบางส่วน เช่น เพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาค าอธิบาย
รายวิชา เพ่ิมวิชาใหม่ที่เป็นความรู้ใหม่ ๆ  เป็นการปรับปรุงย่อย เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 การเรียนการสอนในส่วนของทฤษฎี ด าเนินการโดยบรรยายเป็นหลัก และมอบหมายงานให้
น าเสนอหน้าชั้น เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในส่วนของภาคปฏิบัติ ได้ก าหนดให้ปฏิบัติ
ตั้งแต่ พิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์  พื้นฐานเครื่องมือวัดและการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น PLC, 
IGBT, MOSFET, TRANSFORMER,MOTER,GENERATER  เป็นต้น รวมไปถึงการท าโครงงานและสห
กิจศึกษา 
 การประเมินผู้เรียนใช้ระดับการให้เกรดเพ่ือสะท้อนถึงระดับน้ าหนักคะแนน ความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษา ซึ่งจะแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8 ระดับ โดยใช้เกณฑ์เป็นแบบอิงเกณฑ์ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 เนื่องจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้วางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามที่สภาวิศวกรก าหนดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยจัดท าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในส่วนของอุปกรณ์พ้ืนฐานคณะได้ด าเนินการให้
พร้อมกับการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 6.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน  
      หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว 
และสถานที่ใหม่ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (1)   ห้องบรรยายใช้อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  (2)   ห้องปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะด้าน 
   (2.1)  Electrical Circuit Laboratory Lab 
   (2.2)  Electrical Measurement Lab 
   (2.3)  Electronics Lab 
   (2.4)  Digital and Microprocessor Lab 
   (2.5)  Electrical Machine Lab 
   (2.6)  Electrical Control Lab 
   (2.7)  Computer Aided Design Lab 
   (2.8)  Electrical Installation Lab 
   (2.9)  Electrical Building Technology Lab 
   (2.10) Process Control Lab 
   (2.11) Power Electronics Lab 
   (2.12) Pneumatic and Hydraulic Lab 
   (2.13) Basic Communication Lab 
   (2.14) Transmission Line and Fiber Optic Lab 
   (2.15) Antenna and Microwave Lab 
  (3)   ห้องสัมมนาพร้อมครุภัณฑ์พ้ืนฐาน   
  (4)   ห้องประชุมและครุภัณฑ์พ้ืนฐานความจุ  50  คน  
  (5)   ครุภัณฑ์พ้ืนฐานประจ าห้องเรียน 
  (6)   ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
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  (7) อุปกรณ์ การสอนประกอบด้วย เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอรับภาพ 
คอมพิวเตอร์ วีดีทัศน์  วีดีโอ เครื่องฉายสไลด์  โปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพทึบแสง  และเครื่อง
บันทึกเสียง   
 6.2 ห้องสมุด   
  ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักหอสมุด
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งให้บริการ หนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์
อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุ  
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมือ
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมี
ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ 
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้ งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุด
และอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์ วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 (1)  มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2)  มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
 (3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการสอน 
 (4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 
 (5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี  ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 

เพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต่อไป 
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ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ มี ต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

เกณฑ์ประเมิน  :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดในแต่ละปี   
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หมวดที ่8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธี การที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้อง

ออกปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

4. กระบวนการการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ  
   สอน  
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- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 - วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร  
          - เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ก 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
 

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
    ครั้งที่ ……………………………………………………………………………………………………… 

3. สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
    ครั้งที่ ……………………………………………………………………………………………………… 

4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 4.1 เพ่ือให้หลักสูตรของสาขาวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจรับรองหลักสูตรเพ่ือรับรอง
ปริญญา ตามกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 
 4.2 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาในบางวิชา ให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบันและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข (รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขระบุอยู่ในข้อ 6) 
 5.1 ปรับหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หัวข้อ 1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

5.2 ปรับโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ปรับจากเดิมไม่มีสาขาย่อย เป็นสาขาย่อยไฟฟ้า
ก าลัง และสาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร  

5.3 ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยปรับลดรายวิชาที่มีความซ้ าซ้อนกัน และ
รายวิชาที่ไม่มีอาจารย์ผู้สอนเนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
 5.4 การปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ 
  5.4.1 ปรับลดและเพ่ิมรายวิชาในส่วนของวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
และปรับเนื้อหาในบางรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิศวกร  
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  5.4.2 ปรับลดและเพ่ิมรายวิชาในส่วนของวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ และปรับ
เนื้อหาในบางรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิศวกร 
  5.4.3 ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ปรับจากเดิม  30 หน่วย
กิตเป็น  44 หน่วยกิตโดยเพิ่มจ านวนหน่วยกิต โดยปรับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิศวกร 
  5.4.4 ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาบังคับปรับจาก
เดิม  49 หน่วยกิตเป็น  9 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขามีการจัดกลุ่มรายวิชาเป็นกลุ่มวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าสาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง และสาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร จ านวน 25 หน่วยกิต เพ่ือให้
นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาตามความต้องการของตัวเองในชั้นปีที่ 3 
  5.4.5 ปรับเพิ่มหมวดวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
  5.4.6 ปรับเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
  5.4.7 ปรับเพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
 5.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ 

6. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข 
 6.1 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2563) 
1. ผลิตบัณฑิตเป็นวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งต่อตนเองและสังคม และตระหนักถึงจรรยาบรรณ
ในสายวิชาชีพ 
 2. ผลิตบัณฑิตเป็นวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและองค์
ความรู้พื้นฐาน และมีทักษะในทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
           3. ผลิตบัณฑิตเป็นวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ แสวงหาองค์ความรู้ 
ร่วมกับชุมชน ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           4. ผลิตบัณฑิตเป็นวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าที่
สามารถน าความรู้จากการศึกษา ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  5. ผลิตบัณฑิตเป็นวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มี
ความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 

1. PLO 1 เข้าใจความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถน าไปใช้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 PLO 1.1 สามารถค านวณคณิตศาสตร์ได้ 

PLO 1.2 เข้ า ใจ ห ลั ก ก ารพื้ น ฐาน  วิ ท ย าศ าสต ร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 
PLO 1.3 สามารถเขียนแบบและอ่านแบบวิศวกรรม
พื้นฐาน 

2. PLO 2 ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO 2.1 รู้และเข้าใจการท างานของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 PLO 2.2 สามารถเลือกใช้  อุปกรณ์  เครื่องมือ และ
วิธีการที่เหมาะสมในการออกแบบและแก้ไขในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO 2.3 สามารถวางแผน ก าหนดขอบเขต วิธีการ
ด าเนิน  

งานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 PLO 2.4 สามารถวิ เคราะห์และแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าจากงานวิจัยหรือปัญหาของชุมชน โดยตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2563) 
3. PLO 3 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  

PLO 3.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
 PLO 3.2 สามารถอ่านและน าข้อมูลจากเครื่องมือวัดทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
4. PLO 4 แสดงออกคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพวิศวกรรม 

PLO 4.1 รับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและ
ตรงต่อเวลา 

PLO 4.2 ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและไม่ทุจริตในการสอบ 
 PLO 4.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 
5. PLO 5 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็นกลุ่ม และ
มีทักษะในการสื่อสาร 
 PLO 5.1 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างาน
เป็นกลุ่ม วางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนด 
 PLO 5.2 สามารถเขยีนรายงานจากผลการทดลอง 
 PLO 5.3 สามารถน าเสนอผลงานด้วยภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 

 6.2 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม  
(หลักสูตรปรับปรุง 2558) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้  

หมวดวิชา 
เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม  
(หลักสูตร 2558)  

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(หลักสูตร 2563)  

 (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ไม่น้อยกวา่ 30 32 
12 
8 
12 

32 
12 
8 
12 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

ไม่น้อยกวา่ 84 109 
21 
30 
58 

99 
21 
44 
34 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกวา่ 6 6 6 
4. หมวดวิชาสหกิจ - - 7 

รวม ไม่น้อยกวา่ 120 147 144 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ก. หมวดวิชาทั่วไป 

หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรบัปรงุ 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                             
11-034-101  การใช้ภาษาไทย  
                 (Thai Usage) 
 
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

    (English in Daily Life) 
11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพือ่การ  
 สื่อสาร 
       (Spoken English for Communication) 
11-034-104  การใช้ภาษามลายูใน  
  ชีวิตประจ าวัน  
                 (Malay in Daily Life)       
11-034-106  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทาง  
 วัฒนธรรม    
         (Learning English Through Cultures) 
11-034-108  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                    
  (Basic Japanese) 
11-034-109  ภาษาจีนเบื้องต้น               
  (Basic Chinese) 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์               
11-024-112 ทักษะการคิด                           
 (Thinking Skill) 
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน             
 (Law in Daily Life) 
11-014-119 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     
 (Exercise for Health) 
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา      
 (Physical Education Activity) 
 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
10-024-101  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
(Introduction to Computer Technology) 
10-034-103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      
 (Mathematics in Daily Life) 
10-044-103  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน         
    (Physics in Daily Life) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                             
11-034-101  การใช้ภาษาไทย  
                 (Thai Usage) 
 
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

    (English in Daily Life) 
11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพือ่การ  
 สื่อสาร 
       (Spoken English for Communication) 
11-034-104  การใช้ภาษามลายูใน  
  ชีวิตประจ าวัน  
                 (Malay in Daily Life)       
11-034-109  ภาษาจีนเบื้องต้น               
  (Basic Chinese) 
 
 
 
 
 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์               
11-024-112 ทักษะการคิด                           
 (Thinking Skill) 
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน             
 (Law in Daily Life) 
11-014-119 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     
 (Exercise for Health) 
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา      
 (Physical Education Activity) 
 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
10-024-101  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
(Introduction to Computer Technology) 
10-034-103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      
 (Mathematics in Daily Life) 
10-044-103  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน         
    (Physics in Daily Life) 

ปรับลดรายวิชาที่มีความ
ซ้ าซ้อนกัน  
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10-054-103  เคมีในชีวิตประจ าวัน       
 (Chemistry in Daily Life) 

10-054-103  เคมีในชีวิตประจ าวัน       
 (Chemistry in Daily Life) 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรบัปรงุ 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  
30 หน่วยกิต 
05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม   
    (Engineering Drawing) 
05-004-211  กลศาสตร์วิศวกรรม     
    (Engineering Mechanics) 
05-004-212 วัสดุวิศวกรรม           
    (Engineering Materials) 
05-004-213 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
                 (Computer Programming) 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  
44 หน่วยกิต 
05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม   
    (Engineering Drawing) 
05-004-211  กลศาสตร์วิศวกรรม     
    (Engineering Mechanics) 
05-004-212 วัสดุวิศวกรรม           
    (Engineering Materials) 
05-004-213 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
    (Computer Programming) 

จ านวนหนว่ยกิตเพิ่มขึ้นและปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาพื้นฐาน
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด  

05-004-221  วงจรไฟฟ้า 1         
 (Electric Circuit I) 

05-074-201  วงจรไฟฟ้า 1
 (Electric Circuit I) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-004-222  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                   
 (Engineering Electronics) 

05-074-203  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                   
 (Engineering Electronics) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-004-223  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                    
 (Electromagnetic Field)  

05-074-208  สนามแม่เหล็ก                      
 (Electromagnetic Field)  

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-004-224  ระบบควบคุม          
 (Control System) 

05-074-210 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง           
    (Control System) 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน
หน่วยกิตจาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) 
และปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชา
พื้นฐานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สภาวิศวกรก าหนด 

05-004-226 วงจรไฟฟ้า 2          
 

05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2          
         (Electric Circuit II) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-004-227 ปฏิบัติการระบบควบคุม                   
(Control System Laboratory) 

 ตัดรายวิชา 05-004-227 ปฏิบัตกิาร
ระบบควบคุม ออกจากหลกัสูตร 

05-004-228  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                   
(Electric Circuit Laboratory) 

 ตัดรายวิชา 05-004-228  ปฏบิัติการ
วงจรไฟฟ้า ออกจากหลักสูตร  

05-004-229  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์ 
                  วิศวกรรม           
(Engineering Electronics Laboratory) 

 ตัดรายวิชา 05-004-229 ปฏิบัตกิาร
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ออกจาก
หลักสูตร  
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หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรบัปรงุ 
 05-074-204 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1                

             (Electrical Practice I) 
เพิ่มรายวิชา 05-074-204 ปฏิบัตกิาร
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 เข้าในหลกัสูตร โดย
ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับรายวิชา
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า และปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 58 หน่วยกิต 
1.วิชาบังคับ 49 หน่วยกิต 

  

05-004-225  สหกิจศึกษา                              
                 (Co-operative Education) 

 ย้ายรายวิชา 05-004-225  สหกิจศึกษา 
ไปหมวดสหกิจศึกษา รวมทั้งเปลี่ยนรหสั
วิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วิชาพื้นฐานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-201 การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า     
(Electrical Instruments and Measurements) 

05-074-205 การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า     
(Electrical Instruments and Measurements) 

ย้ายรายวิชา 05-074-205 การวัดและ
อุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า ไปกลุ่มวิชา
เฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม     
รวมทั้งเปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาพื้นฐาน
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

05-074-202 ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การ
วัดทางไฟฟ้า       
(Electrical Instruments and 
Measurements Laboratory) 

05-074-206 ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การ
วัดทางไฟฟ้า       
(Electrical Instruments and 
Measurements Laboratory) 

ย้ายรายวิชา 05-074-205 การวัดและ
อุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า ไปกลุ่มวิชา
เฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม     
รวมทั้งเปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาพื้นฐาน
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

 05-074-207 วงจรลอจกิและวงจรดิจทิัล  
(Logic and Digital Circuits) 

เพิ่มรายวิชา 05-074-207 วงจรลอจกิและ

วงจรดจิิทัล  จ าานวน 3 หน่วยกิต 
05-074-233 สัญญาณและระบบ             
                (Signals and Systems) 

05-074-209 สัญญาณและระบบ        
 (Signals and Systems) 

ย้ายรายวิชา 05-074-233 สัญญาณและ
ระบบ จากกลุ่มวิชาเลือก รวมทั้งเปลี่ยน
รหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-204 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
 (Electromechanical Energy Conversion) 

 

05-074-211 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า      
(Electromechanical Energy Conversion) 

ย้ายรายวิชา 05-074-205 การวัดและ
อุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า ไปกลุ่มวิชา
เฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม     
รวมทั้งเปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาพื้นฐาน
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 
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หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรบัปรงุ 
 05-074-212 เทคโนโลยีการสื่อสาร          

            (Communication Technology) 
เพิ่มรายวิชา 05-074-212 เทคโนโลยี
การสื่อสาร จ าานวน 3 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต 
1. วิชาบังคับ 9 หนว่ยกิต 

 

05-074-206  ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเลก็-  
                 ทรอนิกส์เบื้องต้น  
(Basic Electrical and Electronics 
Practice) 

05-074-213  ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเลก็-  
                 ทรอนิกส์เบื้องต้น  
(Basic Electrical and Electronics 
Practice) 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับหนว่ยกิตจาก 2(0-
4-2) เป็น 1(0-3-1) และปรับปรุงเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

 05-074-214  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์         
(Microprocessor Laboratory) 

เพิ่มรายวิชา 05-074-214  ปฏิบัติการ
ไมโครโปรเซสเซอร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

 05-074-215  หลักการและการประยุกต์ใช้งาน 
                   ไมโครโปรเซสเซอร์   
(Microprocessor Principles and Applications) 

เพิ่มรายวิชา 05-074-215  หลกัการ
และการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซส 
เซอร์  จ านวน 3 หนว่ยกิต 

05-074-211  ศึกษาโครงงานและสัมมนาทาง 
                 วิศวกรรมไฟฟ้า                   
(Education projects and Electrical 
Engineering Seminar) 

05-074-216  ศึกษาโครงงานและสัมมนาทาง 
                 วิศวกรรมไฟฟ้า                   
(Education projects and Electrical 
Engineering Seminar) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-212  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า   
          (Electrical Engineering project) 

05-074-217  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า   
          (Electrical Engineering project) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

 1.วิชาเลือกเฉพาะสาขา 25 หนว่ยกิต 
สาขายอ่ยไฟฟา้ก าลัง (กลุ่ม 1) 19 หน่วยกิต 

 

05-074-207 เครื่องจักรกลไฟฟ้า                   
(Electrical Machines) 
 

05-074-231  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
                 (Electrical Machines)  

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-203 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง           
              (Power Electronics Devices) 

 ตัดรายวิชา 05-074-203 อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ออกจากหลักสูตร  

05-074-208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
                (Power Electronics) 

05-074-232  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
    (Power Electronics) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-209 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง          
       (Electric Power System Analysis) 

05-074-233  ระบบไฟฟ้าก าลัง           
                  (Power Electrical System) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-205 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า         
             (Electrical Network Analysis) 

05-074-234  การวิเคราะหโ์ครงข่ายไฟฟ้า  
                (Electric Network Analysis) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-210 การออกแบบระบบไฟฟ้า            
                (Electrical System Design) 

05-074-235  การออกแบบและประมาณ  
                 ราคาทางไฟฟา้ 
(Electrical System Design and 
Estimation) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 
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05-074-228 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า 
         (Electricals Energy Technology) 

05-074-236  เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า 
   (Electricals Energy Technology) 

ย้ายรายวิชา 05-074-228 เทคโนโลยี
พลังงานไฟฟ้า จากกลุ่มวิชาเลือก     
รวมทั้งเปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาพื้นฐาน
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

 05-074-237  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 2 
     (Electrical Practice II) 

เพิ่มรายวิชา 05-074-237  ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 จ านวน 1 หน่วยกิต
เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

05-074-213 โรงต้นก าลังและสถานีจ่ายไฟ       
            (Power Plant and Substation) 

 ตัดรายวิชา 05-074-213 โรงต้นก าลัง
และสถานีจา่ยไฟ ออกจากหลักสูตร  

 สาขายอ่ยไฟฟา้ก าลัง (กลุ่ม 2) 6 หน่วยกิต  
05-074-214 การป้องกันและรีเลย์               
                (Relay and Protection) 

05-074-238  การป้องกันและรีเลย์           3(3-0-6) 
    (Relay and Protection) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-215 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง               
                (High Voltage Engineering) 

05-074-239  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง           3(3-0-6) 
   (High Voltage Engineering) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

วิชาเลือก 9 หนว่ยกิต   
05-074-217 การควบคุมเครือ่งจกัรกลไฟฟา้  
                อุตสาหกรรม   

              (Industrial Machine Control) 

05-074-240  การควบคุมเครื่องจักรกล  
                 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
              (Industrial Machine Control) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-218 วิศวกรรมการส่องสว่าง              
                 (Illumination Engineering) 

05-074-241   วิศวกรรมการส่องสว่าง         
                  (Illumination Engineering) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-219 โปรแกรมเมเบิลลอจิก 
                 คอนโทรลเลอร์  
       (Programmable Logic Controller) 

05-074-242  โปรแกรมเมเบิลลอจิก 
                  คอนโทรลเลอร์           
        (Programmable Logic Controller) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-220 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
               (Power System Harmonics) 

 ตัดรายวิชา 05-074-220 ฮาร์มอนิกใน
ระบบไฟฟ้าก าลัง ออกจากหลักสูตร 

05-074-221 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง 
                ไฟฟ้า  
    (Electrical Computer Aided Design) 

05-074-243  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 
                  ทางไฟฟ้า 
    (Electrical Computer Aided Design) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

 05-074-244  ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรม  
                  ไฟฟา้ก าลัง 
(Artificial Intelligence in Electrical 
Power Engineering) 

เพิ่มรายวิชา 05-074-237  ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 จ านวน 3 หน่วยกิต
เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

 05-074-245 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม  
                 ไฟฟ้าก าลัง 1 

เพิ่มรายวิชา 05-074-237  ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 จ านวน 3 หน่วยกิต
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(Special Topics in Power Engineering 
I) 

เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

 05-074-246  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม  
 ไฟฟ้าก าลัง 2  
(Special Topics in Power Engineering 
II) 

เพิ่มรายวิชา 05-074-237  ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 จ านวน 3 หน่วยกิต
เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

 05-074-247 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ 
   (Sensors & Transducers) 

เพิ่มรายวิชา 05-074-237  ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 จ านวน 3 หน่วยกิต
เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

05-074-222 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง                  
   (Continuous-Time Control Systems) 

 ตัดรายวิชา 05-074-222 ระบบควบคุม
เวลาต่อเนื่อง ออกจากหลักสูตร 

05-074-223 ระบบควบคุมเชิงเลขประยุกต ์  3(3-0-6) 
        (Applied Digital Control System) 

05-074-261  ระบบควบคุมเชิงเลขประยุกต ์
        (Applied Digital Control System) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-224 การควบคุมอุตสาหกรรมและ 
 การวัด 
(Industrial Control and Instrumenta- 
tion) 

05-074-262 การควบคุมอุตสาหกรรมและ 
 การวัด  
(Industrial Control and Instrumenta- 
tion) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-225 ระบบควบคุมขั้นสูง                     
                (Advance Control System) 

 ตัดรายวิชา 05-074-225 ระบบควบคุม
ขั้นสูง ออกจากหลกัสูตร 

05-074-226 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้                  
                (Electric Drives) 

05-074-271 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้ 
          (Electric Drives) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

05-074-227 การประยุกตอ์ิเล็กทรอนิกส ์
 ก าลัง  
        (Power Electronics Application) 

05-074-272 การประยุกตอ์ิเล็กทรอนิกส์ 
 ก าลัง                  
         (Power Electronics Application) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวิชาพื้นฐานตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกรก าหนด 

 05-074-273  แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบ 
 สวิตชิ่ง                
 (Switching power supply) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ 
ก าลัง 

05-074-229 ระบบเชิงเลขและการ  
 ออกแบบเชิงตรรกะ 

     (Digital Systems and Logic Design) 

 ตัดรายวิชา 05-074-229 ระบบเชิงเลข
และการออกแบบเชิงตรรกะออกจาก
หลักสูตร 

05-074-230 ทฤษฎีระบบเวลาเต็มหนว่ย 
        (Discrete-Time Systems Theory) 

 ตัดรายวิชา 05-074-230 ทฤษฎีระบบ
เวลาเต็มหน่วย ออกจากหลักสูตร 

05-074-231 วงจรลอจิกและการออกแบบ 
 ระบบดิจิทัล 
     (Digital Circuits and Logic Design) 

 ตัดรายวิชา 05-074-231 วงจรลอจิก
และการออกแบบระบบดิจิทัล ออกจาก
หลักสูตร 

05-074-232 อนาลอกอิเล็กทรอนกิส์และ 
 การประยกุต์  

 ตัดรายวิชา 05-074-232 อนาลอก
อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ ออก
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  (Analog Electronics and Application) จากหลกัสูตร 
05-074-234 วงจรรวมขนาดใหญ่มากชนิด 
 ซีมอส 
                (CMOS VLSI)  

 ตัดรายวิชา 05-074-234 วงจรรวม
ขนาดใหญ่มากชนิดซีมอส ออกจาก
หลักสูตร 

05-074-235 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับ 
  วิศวกรไฟฟ้า 

(Computer Programming for electrical 
engineers) 

 ตัดรายวิชา 05-074-235 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรไฟฟา้ ออก
จากหลกัสูตร 

05-074-236 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอน  
  โทรลเลอร ์

(Computer Programming for electrical 
engineers) 

 ตัดรายวิชา 05-074-236 ไมโคร
โพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
ออกจากหลกัสูตร 

 05-074-281 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
         (Energy Economics) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมพลังงาน 
 

 05-074-282 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน 
          (Energy System Analysis) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมพลังงาน 
 

 05-074-283 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า 
 ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์   

    (Photovoltaics system design) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมพลังงาน 
 

 05-104-223 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
 (Internet of Things) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

 05-104-226 แนะน าการเรียนรู้ของเครื่อง    
     (Introduction to Machine learning) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

 05-104-239 การประมวลผลรูปภาพและคอม-  
  พิวเตอร์วทิัศน ์ 

(Image Processing and Computer 
Vision)  

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

 05-104-240 การท าเหมืองข้อมูล  
         (Data Mining)  

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

 05-104-241 ข้อมูลขนาดใหญ ่  
          (Big Data)  

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

05-044-204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
                (Engineering Economics) 

05-044-204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
                (Engineering Economics) 

 

05-044-208 การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรบั 
 อุตสาหกรรม         

(Environmental Management for 
Industry) 

05-044-208 การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรบั 
 อุตสาหกรรม         

(Environmental Management for 
Industry) 

 

05-044-218 วิศวกรรมความปลอดภัย 
                 (Safety Engineering) 

05-044-218 วิศวกรรมความปลอดภัย 
                 (Safety Engineering) 
 
 

 



141 

 

หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรบัปรงุ 
 สาขายอ่ยไฟฟา้สื่อสาร (กลุ่ม 1) 

13 หน่วยกิต 
 

 05-074-291 หลักการสื่อสาร         3(2-2-5)  3(2-2-5) 
           (Principles of Communication) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-292 การสื่อสารประยกุต์และสายส่ง 
   สัญญาณ 
(Applied Communication System and 
 Transmission Lines)  

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-293 การสื่อสารทางดิจิทัล  
   (Digital Communication) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-294 การสื่อสารเคลื่อนที่ 
                (Mobile Communication) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-295 ปฏิบัติการไฟฟา้สื่อสาร  
(Electrical Communication 
Laboratory) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 สาขายอ่ยไฟฟา้สื่อสาร (กลุ่ม 2)  
12 หน่วยกิต 

 

 05-074-296 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
                (Microwave Engineering) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-297 วิศวกรรมสายอากาศ  
                (Antenna Engineering) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-298 การสื่อสารบรอดแบนด์               
           (Broadband Communications) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-299  การประมวลสัญญาณดิจทิัล  
                 ส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร 
(Digital Signal Processing for 
Communication Engineering) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-300 การสื่อสารข้อมูล      
   (Data Communication)  

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-301 การสื่อสารทางแสง 
                (Optical Communication) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-302 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ 
                 วิศวกรรมไฟฟ้า 

(Probability and Statistics for 
Engineering)  

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-303 การสื่อสารดาวเทียม 
               (Satellite Communications) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-304 การแพร่กระจายคลื่นวิทย ุ
                (Radio Wave Propagation) 
 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
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หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรบัปรงุ 
 05-074-305 เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย 

                 เคลื่อนที่  
           (Mobile Broadband Networks) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-306 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและ 
                 เซนเซอร์ไร้สาย 

(Wireless Ad Hoc and Sensor 
Networks) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม  
                ไฟฟ้าสื่อสาร 1 
(Special Topics in Communication 
Engineer I) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-308 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม  
                ไฟฟ้าสื่อสาร 2  
(Special Topics in Communication 
Engineering II) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-309 อุปกรณ์และการออกแบบวงจร 
                อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Devices and Circuit Design) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 05-074-310 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์          
             (Electronics Communication) 

เพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
 

 หมวดวิชาสหกิจศกึษา 7 หนว่ยกิต  
 05-004-230  เตรียมสหกิจศึกษา 

             (Pre Co-operative Education) 
เพิ่มรายวิชา 05-004-230  เตรียมสห
กิจศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิตเพื่อให้
เนื้อหาสอดคล้องตามที่คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ก าหนด 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาของหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) และหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2563) 
ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

11-014-119 
10-024-101 
10-034-103 
10-044-103 
10-054-103 
05-004-204 
05-004-205 
05-004-210 

 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ   
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน       
 เคมีในชีวิตประจ าวัน   
 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1   
 ปฏิบัติฟิสิกสว์ิศวกรรม 1   
 เขียนแบบวิศวกรรม  
                รวม                    

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

20(16-9-35) 

11-014-119 
10-024-101 
10-034-103 
10-044-103 
10-054-103 
05-004-204 
05-004-205 
05-004-210 

 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ   
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน        
 เคมีในชีวิตประจ าวัน   
 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1   
 ปฏิบัติฟิสิกสว์ิศวกรรม 1   
 เขียนแบบวิศวกรรม 

รวม 

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

20(16-9-35) 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที่ 2 
11-014-120 
11-034-104 
05-004-201 
05-004-206 
05-004-207 
05-004-208 
05-004-209 
05-004-211 
05-004-213 

กิจกรรมพลศึกษา 
การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์

วิศวกรรม 1 
ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 

ปฏิบัติฟิสิกสว์ิศวกรรม 2 
เคมีวิศวกรรม 

ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

  การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 รวม 

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

21(16-11-34) 

11-014-120 
11-034-104 
05-004-201 
05-004-206 
05-004-207 
05-004-208 
05-004-209 
05-004-211 
05-004-213 

กิจกรรมพลศึกษา 
การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์

วิศวกรรม 1 
ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 

ปฏิบัติฟิสิกสว์ิศวกรรม 2 
เคมีวิศวกรรม 

ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

  การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 รวม 

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

21(16-11-34) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2563) 
ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
11-034-102 
11-034-101 
05-004-202 
05-004-212 
05-004-221 
05-004-222 
05-004-229  
05-074-201                  

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
การใช้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
วัสดุวิศวกรรม 
วงจรไฟฟ้า 1 

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสว์ิศวกรรม 
การวัดและอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า 

รวม 

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

22(19-7-41) 

11-034-101 
11-034-102 
05-004-202 
05-004-212 
05-074-201 
05-074-203 
05-074-207 
05-074-213 

การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
วัสดุวิศวกรร 
วงจรไฟฟ้า 1 

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
การออกแบบลอจิกและวงจรดิจิทัล 

ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น 
รวม                          

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

22(18-9-40) 
ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที่ 2 

11-034-103 
05-004-203 
05-074-202       
05-074-203       
05-074-204       
05-074-206       
05-004-226 
05-004-228 
05-074-205       

สนทนาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร   
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3      
ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า                        
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง             
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา้ 
ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น                       
วงจรไฟฟ้า 2      
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า       
การวิเคราะหโ์ครงข่ายไฟฟ้า             
 รวม                     

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

22(16-14-38) 

11-034-103 
05-004-203 
05-074-202 
05-074-204 
05-074-205 
05-074-206 
05-074-208 
05-074-209 

สนทนาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

วงจรไฟฟ้า 2 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 1 

การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า 
ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
สัญญาณและระบบ 

รวม 

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

20(16-10-36)  
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สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2563) 
ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

11-024-112 
11-014-117 
05-004-224 
05-004-227 
05-074-207       
05-074-208       
05-074-209       
05-074-216 

ทักษะการคิด 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

ระบบควบคุม 
ปฏิบัติการระบบควบคุม 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

รวม 

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

22(18-9-40) 

11-024-112 
11-014-117 
05-074-207 
05-074-210 
05-074-214 
05-074-215 
05-074-233     

 ทักษะการคิด                        
 กฎหมายในชวีิตประจ าวัน  
 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า  
 ระบบควบคุมเวลาตอ่เนื่อง  
 ปฏิบัตกิารไมโครโปรเซสเซอร์  
หลักการและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์     

 ระบบไฟฟ้าก าลัง   
   รวม                         

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

19(16-7-35) 

ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที่ 2 
05-004-223   
05-074-210   
05-074-211   
05-074-xxx    
05-074-xxx    
xx-xxx-xxx   

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 

ศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
(วิชาเลือก) 
(วิชาเลือก) 

(วิชาเลือกเสรี) 
รวม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
16(x-x-x) 

05-074-212 
05-074-216 
05-074-231 
05-074-232    
05-074-234 
05-074-237 
xx-xxx-xxx     
xx-xxx-xxx     

เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

การวิเคราะหโ์ครงข่ายไฟฟ้า 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 2 
วิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย 

วิชาเลือกเสร ี
รวม 

 

3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
20(x-x-x) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2563) 
ปีการศึกษาที ่4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที ่4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

05-004-225 สหกิจศึกษา   
                รวม                  
 

6(0-42-0) 
6(0-42-0) 

05-074-217 
05-074-235 
05-074-236 
xx-xxx-xxx     
xx-xxx-xxx     
05-074-218 

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
การออกแบบและประมาณราคาทางไฟฟ้า 

เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า 
วิชาเลือกเฉพาะสาขาย่อย 

วิชาเลือกเสร ี
เตรียมสหกิจศึกษา 

รวม 

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

ปีการศึกษาที ่4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที ่4 ภาคเรียนที่ 2 
05-074-212       
05-074-213       
05-074-214       
05-074-215  
05-074-xxx 
xx-xxx-xxx                         

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
โรงต้นก าลังและสถานีจา่ยไฟ 

การป้องกันและรีเลย์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

(วิชาเลือก) 
(วิชาเลือกเสรี) 

รวม 

3(0-6-3) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
x(x-x-x) 
x(x-x-x) 
18(x-x-x) 

05-074-219                          สหกิจศึกษา                            
รวม 

 

6(0-42-0) 
6(0-42-0) 
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สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2563) 
ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

   11-024-112 
11-014-117 
05-074-207 
05-074-210 
05-074-214 
05-074-215 
05-084-201 

ทักษะการคิด 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา้ 
ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง 

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 
หลักการและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร ์

หลักการสื่อสาร 
รวม 

 

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

19(16-7-35) 

ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที่ 2 
   05-074-212 

05-074-216 
 05-074-292 
05-074-293 
05-074-294 
05-074-295 
xx-xxx-xxx     
xx-xxx-xxx     

เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

การสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ 
การสื่อสารทางดิจิทัล 
การสื่อสารเคลื่อนที่ 

ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร 
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

วิชาเลือกเสร ี
รวม 

 

3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
20(x-x-x) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2563) 
ปีการศึกษาที ่4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที ่4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

   05-074-217 
05-074-235 
xx-xxx-xxx     
xx-xxx-xxx     
xx-xxx-xxx     
xx-xxx-xxx     

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
การออกแบบและประมาณราคาทางไฟฟ้า 

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

วิชาเลือกเสร ี
รวม 

3(0-6-3) 
3(3-0-6) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x)                
16(x-x-x) 

 ปีการศึกษาที ่4 ภาคเรียนที่ 2 
   05-004-225                          สหกิจศึกษา                            

รวม 
 

6(0-42-0) 
6(0-42-0) 
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6.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรับปรุง 
นายสับรี สะนอ 
นายพลากร พรหมเมศร์   
นายมูหัมมัด มั่นศรัทธา      
นางสุพรพิศ  ณ พิบูลย ์
นายสุพิพัฒน์ พานิชธนาคม 

นายสับรี สะนอ 
นายพลากร พรหมเมศร์   
นายมูหัมมัด มั่นศรัทธา      
นายสมาน วิวรรธนโรจน์    
นายมัจดี  โต๊ะตาหยง 
 นายฮาฟีซ แมแรกาเจ        

ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับบุคลากรที่ประจ าอยู ่
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

  

อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

นายสุรินทร์  พรหมชัย 
นายบรรจบ  ขาวอ าไพ 
นายกฤษกร  ไชยยาว 
นายยรรยง สุรตัน ์
นายฮาบิบ บณิอะฮมัด 
นายวิริยะ  ว่าพัฒนวงศ์ 
นายสมเกียรติ สุทธิยาภิวัฒน ์
นายศุภเชษฐ เป้าวิวัฒน์ 
นายวัชระ  วัชราภรณ ์
นายเที่ยง แดงสุวรรณ 

นายสับรี สะนอ 
นายมัจดี  โต๊ะตาหยง 
นายสมาน วิวรรธนโรจน ์
นายพลากร พรหมเมศร ์
นายฮาฟีซ แมแรกาเจ 
นายสุพิพัฒน์ พาณิชธนาคม 
นางสาวนิดา แซ่จอง 
นายมูฮมัมัด มั่นศรัทธา 
นางสาวชลธิศา เวทโอสถ 
นายฮสัซัน ดาโอะ 
นายรชต เรืองกาญจ ์
นางสาวนาซือเราะ เจ๊ะดอเลาะ 
นายกฤติธนา อดิศัยศักดา 
นายฮาซัน คอแดะ๊ 
นายอรรคเดช อับดุลมาติน 
นายปรุฬห์ มะยะเฉีย่ว 
นางสาวนิศิดา อุตมารัตน ์

ปรับปรงุอาจารยป์ระจ าให้สอดคล้องกับ
บุคลากรที่ประจ าอยู ่ตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 
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อาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

นายสันติ  อัตถไพศาล 
นายสุริโยทยั  สุปัญญาพงศ์ 
นายรัตน์  สงวนพงษ์ 
นายอรรถพล  เข็มแดง 
นายอ านวย  สกุลสุกใส 

 ตัดอาจารยพ์ิเศษออกจากหลักสูตร 
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หมายเหตุ เส้นทึบคือรายวิชาที่บังคับเรียนก่อน เส้นประคือรายวิชาที่บังคับเรียนควบ 
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ภาคผนวก ข 
สรุปข้อวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายงานสรุปประเด็นการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 ......................................................................................................................  

ประเด็นในการวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

1. ข้อมูลทั่วไป 
- วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของหลักสูตร 

 
- เหมาะสม 

 
- 

2. ข้อมูลทั่วไป 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
- ให้ เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแขนงไฟฟ้าสื่อสาร 

 
- ได้แก้ไขตามกรรมการวิพากษ์
เสนอ 

3. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
- ปรัชญาของหลักสูตร 

 
- เหมาะสม 

 
- 

4. ระบบการจัดการศึกษา การ
ด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร 
- โครงสร้างหลักสูตร 

 
- ลดจ านวนหน่วยกิตของวิชา
เลือกเฉพาะแขนงตามเกณฑ์กว. 
ปี 2562 

 
 
 
- ได้แก้ไขตามกรรมการวิพากษ์
เสนอ โดยลดจ านวนหน่วยกิต 
ของวิชาเลือกเฉพาะแขนงเหลือ 
19 หน่วยกิตจาก 24 หน่วยกิต 

5. ระบบการจัดการศึกษา การ
ด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร 
- รายวิชาในหลักสูตร 

 
 
 
- ควรจัดเรียงรหัสรายวิชาเรียน
ก่อน-หลัง ตามล าดับ 

 
 
 
- ได้แก้ไขตามกรรมการวิพากษ์
เสนอ  โดยปรับรายวิชาและ
เรียงรหัสรายวิชาใหม่ 

6. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ 
การสอนและการประเมินผล 

- เหมาะสม - 

7. หลักเกณฑ์ในการประเมิน - เหมาะสม - 
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ประเด็นในการวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

นักศึกษา 
8. การพัฒนาอาจารย์ - เหมาะสม - 
9. การประกันคุณภาพ - เหมาะสม - 
10. การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตร 

- เหมาะสม - 
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รายงานสรุปประเด็นหลังการประชุมสภาวิชาการ 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

ประเด็น
ในการ
วิพากษ ์

ข้อสังเกต
/

ข้อเสนอ
แนะของ
คณะกรร
มการ

วิพากษ์ 

การด าเนินการของคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 

หมวดที่ 1 
 
หั ว ข้ อ  3 
วิ ช า เอ ก
หรือความ
เช่ียวชาญ
เ ฉ พ า ะ
ข อ ง
หลักสูตร 

 
ควร เน้ น
ทั ก ษ ะ
ข อ ง
บัณฑิตให้
เ ฉ พ า ะ
ทาง 

 
บัณฑิตที่จบการศึกษาวิศวกรรม ไฟฟ้า เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่สามารถปฏิบัติ งานได้จริงในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสามารถท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
หั ว ข้ อ  8 
อ า ชี พ ที่
ส า ม า ร ถ
ประกอบ
อ า ชี พ ได้
หลังส าเร็จ
การศึกษา    

เขียนเป็น
ข้อ ๆ 

8.1 วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าหรือโทรคมนาคม 
8.2 วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าหรือโทรคมนาคม 
8.3 วิศวกรโรงงาน 
8.4 วิศวกรขาย 
8.5 วิศวกรอิสระ 
8.6 ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการด้านวิศวกรรมฟ้า 
8.7 อาจารย์ ผู้สอนด้านวิชาชีพ 

 
หัวข้อย่อย 
1 1 . 1 
ส ถ า น - 
การณ์หรือ
การพัฒนา
ท า ง
เศรษฐกิจ   

ค ว ร ใ ห้
สอดคล้อ
ง กั บ
สถานการ
ณ์ปัจจุบัน 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรนี้ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ที่ได้น าหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพคน จะมุ่งเน้นให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคนให้
มีความรู้ ทักษะ จริยธรรม จิตสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ าในด้านการศึกษา และ
สามารถที่จะด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ในด้านการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัล จะ



157 

 

ประเด็น
ในการ
วิพากษ ์

ข้อสังเกต
/

ข้อเสนอ
แนะของ
คณะกรร
มการ

วิพากษ์ 

การด าเนินการของคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 

มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและโทรคมนาคม พัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พัฒนาด้าน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบ
จ าหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถน าผลการด าเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
ดังนั้นสาขาวิศวกรารมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตร ปรับปรุง 2563 เพื่ อผลิตบุคลากรที่ มี ความรู้ด้ าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและมีทักษะ ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ในการแก้ปัญหา 
ออกแบบ วางแผนในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องใช้บุคลากรทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

หมวดที่ 2 
 
หัวข้อ 1.3 
วัตถุประส
งค์ของ
หลักสตูร 

 
เขียนให้
ชัดเจน 

1.3.1 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม ไฟฟ้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละ 
1.3.2 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม ไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ งานจริงในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
1.3.3 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม ไฟฟ้าที่สามารถคิด วิเคราะห์ และสามารถเลือกวิธี
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  
1.3.4 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม ไฟฟ้าที่มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาประเทศชาติ 
1.3.5 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม ไฟฟ้าที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  
1.3.6 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม ไฟฟ้าที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

หมวดที่ 3 
 

  
2.3.2 ความรู้พื้นฐานด้านทักษะทางวิศวกรรม 
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ประเด็น
ในการ
วิพากษ ์

ข้อสังเกต
/

ข้อเสนอ
แนะของ
คณะกรร
มการ

วิพากษ์ 

การด าเนินการของคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 

หัวข้อย่อย 
2.3.2 
ทักษะทาง
วิศวกรรม 
 
หัวข้อ 2.4  
กลยุทธ์ใน
ก า ร
ด าเนินกา
ร แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า /
ข้ อ จ ากั ด
ข อ ง
นักศึกษา 

ท าเป็น
ตารางให้
ชัดเจน 

ระบุช่ือกิจกรรมที่ชัดเจน พร้อมช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรม วิธีการและกลุ่มเป้าหมาย
ลงในตาราง 

 
หัวข้อย่อย 
3.1.3 
รายวิชาใน
หลักสตูร  

ดิจิตอล ดิจิทัล 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ-สกุล นายสับรี สะนอ 
เลขประจ าตัวประชาชน 3-9603-00-146-05-8 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2555  

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2545 

ประสบการณ์การสอน 13 ปี 
 
ผลงานทางวิชาการ    

 ฮาฟีซ แมแรกาเจ, สับรี สะนอ, อัลฟา โตะละ, ฟีรเดานส์ เจ๊ะเต๊ะ และ 
อาซัน เจ๊ะยอ. (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ าบูดูกึ่ง
อัตโนมัตโดยใช้โปรแกรม PLC ส าหรับชุมชน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยประกอบการในศตวรรษที่ 
21ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมม์, 15-16 กุมภาพันธ์ 2561. 
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2. ชื่อ-สกุล นายพลากร พรหมเมศร์ 
เลขประจ าตัวประชาชน 3-9699-00-223-09-4 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2555   

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2548  

ประสบการณ์การสอน 13 ปี 
ผลงานทางวิชาการ     

พลากร พรหมเมศร์, สุวินันท์ จันทอุไร, สับรี สะนอ และสมาน วิวรรธน
โรจน์ . (2560). การพัฒนาสถานี อัดประจุส าหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ . ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 10 (น.52) มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง, 29-30 พฤศจิกายน และ 
1 ธันวาคม 2560. 
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3. ชื่อ-สกุล นายสมาน วิวรรธนโรจน์ 
เลขประจ าตัวประชาชน  3-9605-00-085-06-1 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2557   

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2550 
 

ประสบการณ์การสอน 5 ปี 
ผลงานทางวิชาการ     

พลากร พรหมเมศร์, สุวินันท์ จันทอุไร, สับรี สะนอ และสมาน วิวรรธน
โรจน์ . (2560). การพัฒนาสถานีอัดประจุส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ . ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 10 (น.52) มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง, 29-30 พฤศจิกายน และ 
1 ธันวาคม 2560. 
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4. ชื่อ-สกุล ดร. มัจดี โต๊ะตาหยง 
เลขประจ าตัวประชาชน 3-9410-00-548-24-1 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

ปริญญาเอก Ph.D. (Engineering) 
  International Islamic University Malaysia 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2562 
ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2551  

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2548  

ประสบการณ์การสอน 11 ปี 
ผลงานทางวิชาการ     
 Fauzi, W. N., Mazli, M. S., Khan, S., Adnan, K. A., Aboadla, E. H., 
 Tohtayong, M., & Yaacob, M. (2 0 1 8 ) . Beaming of Inductive  
 Field with an Asymmetric Four-Coil Resonator for Wireless 
 Power Transfer. 7th International Conference on Computer    
                                 and  Communication Engineering (ICCCE). 301-306.  
 doi:10.1109/iccce.2018.8539312 
 K. A. Aznan, Khan S., Yaacob M., Khalifa O., Aboadla E., 

Tohtayong  M., Khalil A., Muhaisen N., Nadia T. (2 0 1 8 ) . 
Integrated renewable energy micro-grid for meeting peak 
hours demand.5th IET International Conference on           
Clean Energy and Technology (CEAT2 0 1 8 ) , Kuala Lumpur, 
2018, pp.1-4. doi: 10.1049/cp.2018.1362 
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5. ชื่อ-สกุล นายฮาฟีซ แมแรกาเจ 
เลขประจ าตัวประชาชน 3-9699-00-302-33-4     
ต าแหน่ง อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
        (ก าลัง) 

มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2560  

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
       อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
             มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2557 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 
ผลงานทางวิชาการ     
 ฮาฟีซ แมแรกาเจ, สับรี สะนอ, อัลฟา โตะละ, ฟีรเดานส์ เจ๊ะเต๊ะ และ 

อาซัน เจ๊ะยอ. (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ าบูดูกึ่ง
อัตโนมัตโดยใช้โปรแกรม PLC ส าหรับชุมชน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยประกอบการในศตวรรษที่ 
21ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมม์ , 15-16 กุมภาพันธ์ 2561.
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6. ชื่อ-สกุล นายมุหัมมัด มั่นศรัทธา 
เลขประจ าตัวประชาชน  1-9699-00096-77-1 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2556   

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  
      และโทรคมนาคม 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2553 

ประสบการณ์การสอน 5 ปี 
ผลงานทางวิชาการ     

 
  Mansattha, M., Ruangkarn, R. and Benjapolakul, W. (2020). 

“Student Behavior Management and Tracking Software Using 
RFID and QR Code Combine with IoT Technology, Case Study: 
Lubosama School”, Princess of Naradhiwas University 
Journal, 12(1), pp 132-139. 

 Bin-ahmad, H. and Mansattha, M. (2019) “The Development 
of an Application  for Recording the Paths of School 
Vehicles”, Princess of Naradhiwas University Journal, 11(3), 
pp 117-127. 

 Mansattha, M. and Ruengkarn, R. (2018) “A Comparative 
Power Transmission between Air Core Transformer and Iron 
Core Transformer of Class-E Power Amplifier”, RMUTP 
Research Journal, 12(2), pp 115-122.   

 Mansattha, M., Mudor, M., Snoryanya, A. and Kadeng, S. 
(2017) “An Automatic Bath Room Lighting Control Using 
Wireless Sensor Network ESP8266/NodeMCU,” Princess of 
Naradhiwas University Journal, 9(2), pp 73-82.    
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ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

05-004-201  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics I) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานเมทริกซ์ ลิมิตและความต่อเนื่อง 
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าจริง 
2. CLO2: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด การ
กระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชั่นมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบการประยุกต์
อนุพันธ์และปริพันธ์ 
3. CLO3: สามารถเลือกใช้เทคนิคดังกล่าวในการแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรม 

05-004-202  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics II) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของพีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ 
อนุพันธ์ และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง 

         2. CLO2: มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเก่ียวกับหลักการพื้นฐานของปริพันธ์เชิงเส้นเบื้องต้น  
 พิกัดเชิงขั้วเส้นระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร  
 และแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร 

3. CLO3: สามารถน าความรู้ดังกล่าวข้างต้นในการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม 

05-004-203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics III) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
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1. CLO1: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรม
ของจ านวน  
2. CLO2: สามารถน าความรู้ดังกล่าวข้างต้นไปในการแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรม 

05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1         3(3-0-6) 
  (Engineering Physics I) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานการวัด การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ และคลื่น 
2. CLO2: สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การวัดได้อย่างเหมาะสมในการใช้งานด้านวิศวกรรม 
3. CLO3: สามารถวางแผนการด าเนินงานกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 
4. CLO4: มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา รวมถึงไม่คัดลอกงาน
ผู้อื่นและไม่ทุจริตในการสอบ 

05-004-205  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1             1(0-2-1) 
  (Engineering Physics Laboratory I) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1: มีทักษะในการปฏิบัติการด้านการวัด การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ กลศาสตร์ของไหล 
อุณหพลศาสตร์ และคลื่น 
2. CLO2: สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การวัดได้อย่างเหมาะสม 
3. CLO3: สามารถวางแผนการด าเนินงานกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเขียนรายงานผล
การทดลองและวิเคราะห์ผลได้ 
4. CLO4: มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา รวมถึงไม่คัดลอกผล
ปฏิบัติการผู้อื่น 

05-004-206  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
  (Engineering Physics II) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น ทัศนศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
2. CLO2: สามารถเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในการใช้งานด้านวิศวกรรม 
3. CLO3: สามารถวางแผนการด าเนินงานกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบ ทั้งใน
บทบาทผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของ
รายวิชา 
4. CLO4: น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ องค์ความรู้การประยุกต์ทางไฟฟ้ากับสมาชิกในชั้น
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

05-004-207  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2             1(0-2-1) 
  (Engineering Physics Laboratory II) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1: มีทักษะในการปฏิบัติการด้านไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และทัศน
ศาสตร์   
2. CLO2: สามารถเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
3. CLO3: สามารถวางแผนการด าเนินงานกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเขียนรายงานผล
การทดลองและวิเคราะห์ผลได้ 
4. CLO4: มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา รวมถึงไม่คัดลอกผล
ปฏิบัติการผู้อื่น 

05-004-208  เคมีวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Chemistry) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  มีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 
เคมีไฟฟ้า ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
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2. CLO2:  สามารถค านวณเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล
เคมีและสมดุลไอออน เคมีนิวเคลียร์ 

 3. CLO3:  สามารถท่องตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานซิชันได้ 
4. CLO4: ท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ตามเนื้อหารายวิชา 

05-004-209  ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม         1(0-2-1) 
  (Engineering Chemistry Laboratory) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  สามารถเลือกใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานในการท าการทดลองได้ 
2. CLO2:  สามารถน าความรู้ที่ได้จากห้องปฏิบัติการไปใช้จริงในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
3. CLO3:  สามารถค านวณความเข้มข้นของสารละลายและการเตรียมสารละลายได้ 
4. CLO4:  ท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบการท างานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของรายวิชา 

 
 
 

- กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  
05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-4) 
   (Engineering Drawing) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 
1. CLO1:  สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้นได้ 
2. CLO2:  สามารถเขียนแบบสามมิติ 3 มิติ ภาพสเก็ต 

 3. CLO3:  อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
4. CLO4: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้นได้ 
5. CLO5 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้  

05-004-211 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 

1. CLO1:  สามารถเขยีนเวกเตอร์ของแรงในระบบ Cartesian 
2. CLO2:  สามารถค านวณโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ 

 3. CLO3:  สามารถเขียน free body diagram ของวัตถุ 
  4. CLO4: รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 

05-004-212 วัสดุวิศวกรรม              3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 
1. CLO1:  อธิบายโครงสร้างและคุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ 
2. CLO2:  อธิบายแผนภาพสมดุลเฟสของเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
และแม่เหล็ก 

 3. CLO3: รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นกลุ่ม  

05-004-213  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3(2-3-4) 
   (Computer Programming)  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 
1. CLO1:  มีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2. CLO2:  มีความรู้ความเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล 

 3. CLO3:  สามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมไฟฟ้า 
  4. CLO4: รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นกลุ่ม 

05-074-201 วงจรไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 
           (Electric Circuit I) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ้ืนฐานวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง 
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2. CLO2:  สามารถใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าได้ โดยใช้วิธีกฎของโอห์ม กฎของ

เคอร์ชอฟฟ์ เทคนิคที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์

โหนดและเมช 

3. CLO3:  สามารถใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าวงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ทั้ง

ในภาวะชั่วครู่และสถานะอยู่ตัว 

4. CLO4: สามารท างานกลุ่มได้ดีและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและสมาชิกของ

กลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 

05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2       3(3-0-6) 
           (Electric Circuit II) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเดน็ส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

2. CLO2: สามารถค านวณหาอิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ เขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรม

และปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังวงจรสามเฟส 

3. CLO3:  สามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับและวงจรไฟฟ้าสามเฟส 

4. CLO4:  สามารท างานกลุ่มได้ดีและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและสมาชิกของ

กลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 

05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
          (Engineering Electronics) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะทางไฟฟ้าของ       

           อุปกรณ์ คุณลักษณะของสารกึ่งตัวน า น าสู่การเข้าใจพฤติกรรมและการท างาน   
           ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

2. CLO2:  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู้ความเข้าใจหลักการแปลงพลังงานไฟฟ้า

แบบ AC-DC โดยใช้หลักการค านวณ การจ าลองการท างานด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และการปฎิบัติการทดลองในห้องทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 
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3. CLO3:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไดโอดและการ

ประยุกต์ใช้งานไดโอด วงจรกรองชนิดต่างๆ วงจรทรานซิสเตอร์ การจัดไบแอส

ของทรานซิสเตอร์และการประยุกต์ใช้งานของวงจรสัญญาณขนาดเล็ก วงจร

หลายขั้นตอน วงจรขยายก าลังสูง คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้วงจรขยายที่

ใช้ออปแอมป์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น เป็นต้น 

4. CLO4: สามารถท างานเป็นกลุ่ม ให้เกิดความสามัคคี และมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 

5. CLO5: น าความรู้ไปอธิบายผลการทดลองในการปฏิบัติการในห้องทดลองได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา อย่างมีประสิทธิผล ทั้งการพูดและเขียน 

 
05-074-204 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-1) 
           (Electrical Laboratory I) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  เลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานการปฎิบัติการ

ในห้องทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา พร้อมทั้งสามารถอ่านค่าและ

น าข้อมูลจากเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 

2. CLO2:  สื่อสารกับกลุ่มการปฎิบัติการในห้องทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ของรายวิชา อย่างมีประสิทธิผล ทั้งการพูดและเขียนด้วยภาษาไทย  

05-074-205 การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า         3(3-0-6) 
    (Electrical Instruments and Measurements) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวัดและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า วิเคราะห์ 

และจ าแนกประเภทของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

2. CLO2:   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางในการประยุกต์การวัดแรงดันไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้า AC และ DC ทั้งแบบอนาลอกและดิจิตอล การวัดก าลังไฟฟ้า 

พลังงานไฟฟ้า และตัวประกอบก าลัง การวัดค่าความต้านทาน ค่าความ
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เหนี่ยวน า และค่าความจุทางไฟฟ้า การวัดค่าความถี่และช่วงเวลา การวัดค่า

สัญญาณรบกวน โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิศวกรรมที่เหมาะสม 

3. CLO3:   วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  และเสนอแนวทางในการประยุกต์การใช้ งาน

ทรานสดิวเซอร์และสอบเทียบเครื่องมือวัดรูปแบบต่าง ๆ 

4. CLO4:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  

5. CLO5:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้าและการวัด

ในงานอุตสาหกรรมกับสมาชิกในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล 

6. CLO6:   น าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา ไปประยุกต์ใช้ท าโครงงาน นวัตกรรม งานวิจัยให้เกิด

ประโยชน์และพัฒนาในแนวทางท่ีร่วมสมัย   

7. CLO7:    เผยแพร่และน าเสนองานทางวิชาการ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน

การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้าในสื่อสังคมออนไลน์  

05-074-206 ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า        1(0-3-1) 
    (Electrical Instruments and Measurements Laboratory ) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1 CLO1:   มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 

ก าลังไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ ให้เป็นไปตามหลักทางวิศวกรรม  

2 CLO2:   สามารถใช้งานแอมป์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การใช้

ทรานสดิวเซอร์ประกอบการวัด เทคนิคการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือ

วัดในงานอุตสาหกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

3 CLO3:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

4 CLO4:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังในงาน

อุตสาหกรรมกับสมาชิกในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล 
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5 CLO5:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้าและการวัด

ในงานอุตสาหกรรมกับสมาชิกในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล 

6 CLO6:   น าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา ไปประยุกต์ใช้ท าโครงงาน นวัตกรรม งานวิจัยให้เกิด

ประโยชน์และพัฒนาในแนวทางท่ีร่วมสมัย 

7 CLO7:   เผยแพร่และน าเสนองานทางวิชาการ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการ

วัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้าในสื่อสังคมออนไลน์ 

05-074-207 วงจรลอจิกและวงจรดิจิตอล     3(2-2-5) 
(Logic and Digital Circuits)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานวิธีการทางดิจิทัล หลักการแปลงข้อมูล 

               เชิงตัวเลข 
2. CLO2:  วิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบวงจรลอจิกที่ท างานโดยไม่ค านึงถึงล าดับและ 

         ท างานเป็นล าดับได ้ 
3. CLO3:  มีความรับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา รวมถึงไม่คัดลอก  

         ผลงานผู้อื่นและไม่ทุจริตในการสอบ 
4. CLO4:  วางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนด รวมถึงสามารถเขียน 

          รายงานจากผลการทดลอง 

05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
          (Electromagnetic Field) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1: มีความเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพไฟฟ้าและสภาพแม่เหล็ก 
2. CLO2: นักศึกษาเห็นตัวอย่างการน าทฤษฎีทางสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไป

ประยุกต์ใช้งาน 

05-074-209 สัญญาณและระบบ      3(2-2-5) 
  (Signals and Systems)  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
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1. CLO1:    มีความรู้ความเข้าใจสัญญาณและระบบต่างๆ 

2. CLO2: สามารถใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์สัญญาณท้ังในโดเมนเวลาและความถี่ได้ 

3. CLO3:  สามารถการประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

4. CLO4: มีความรับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา รวมถึงไม่

คัดลอกผลงานผู้อ่ืนและไม่ทุจริตในการสอบ 

5. CLO5:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

05-074-210 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง     3(2-2-5) 
    (Continuous-Time Control Systems)  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของระบบควบคุม 

2. CLO2: วิเคราะห์  สั งเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมด้วยแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ได ้

3. CLO3:  สามารถวางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนด พร้อมทั้งเขียน

รายงานผลการทดลองและวิเคราะห์ผลได้ 

4. CLO4: มีความรับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา รวมถึงไม่

คัดลอกผลงานผู้อ่ืนและไม่ทุจริตในการสอบ 

05-074-211 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                    3(3-0-6) 

(Electromechanical Energy Conversion) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจการท างานของวงจรแม่เหล็ก B-H curve  

      ของแกนเหล็ก สมการแรงเคลื่อนแม่เหล็ก การค านวณฟลักซ์แม่เหล็ก แรงดึงดูด  

          แม่เหล็กยกของ 
2. CLO2:    สามารถเข้าใจการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการท างาน             

หม้อแปลงในอุดมคติ หม้อแปลงที่ใช้ในงานจริง การสูญเสียทั้งหมดในหม้อ
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แปลง การทดสอบขณะเปิดวงจรและลัดวงจร วงจรสมมูลย์ของหม้อแปลง การ

คุมค่าแรงดันไฟฟ้า ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตลอดวัน เงื่อนไขที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด หม้อแปลงแบบออโต้ การทดสอบขั้วของหม้อแปลง หม้อ

แปลงชนิดสามเฟส ฮาร์มอนิกส์ในหม้อแปลงชนิดสามเฟส กลุ่มของเวกเตอร์ 

การขนานหม้อแปลง การต่อหม้อแปลงแบบสก๊อตและแบบโอเพ่นเดลต้า 

3. CLO3:    สามารถเข้าใจการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขั้นต่าง ๆ ก าลังไฟฟ้า 

การคุมค่าความเร็ว การควบคุมความเร็ว การค านวณแรงบิด การสูญเสียใน

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

4. CLO4: สามารถเข้าใจการท างานของ เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง: โครงสร้าง 

สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การท างานของ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การค่อย ๆ สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นมาภายใน

ตัวเครื่อง ปฏิกริยาจากอาร์เมเจอร์ การสูญเสียทั้งหมดในเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

กระแสตรง ขั้นต่าง ๆ ของก าลังไฟฟ้า การคุมค่าแรงดันไฟฟ้า เงื่อนไขที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

05-074-212 เทคโนโลยีการสื่อสาร       3(3-0-6) 
(Communication Technology)   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   มีความรู้พ้ืนฐานในการออกแบบและวิเคราะห์เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมของเครือข่ายแบบชั้นโอเอสไอ ระบบโพรโทคอล การไหลของ
ข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลหลายชนิด สถาปัตยกรรมของบางเครือข่าย 
เครือข่ายข้อมูลทั่วไป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายยุคใหม่ (เอ็นจีเอ็น) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

- วิชาบังคับ 

05-074-213 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น           2(0-4-2) 

(Basic Electrical and Electronics Practice) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
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1. CLO1:   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์และประกอบ

อุปกรณ์ลงกล่องในงานอิเล็กทรอนิกส์ในทุกขั้นตอนโดยละเอียด และสามารถ

ออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ ได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการและ

กระบวนการทางวิศวกรรม 

2. CLO2:   ปฏิบัติเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร การจัดวางอุปกรณ์ วิธีการติดตั้ ง

อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบสายนิรภัย การเดินสายไฟฟ้าใน

ระบบอุตสาหกรรม การเดินสายร้อยท่อ งานตรวจสอบระบบสายไฟ ให้มีความ

ถูกต้องตามข้อก าหนดของสภาวิศวกร 

3. CLO3:   ปฏิบัติและใช้งานเครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรายวิชาได้อย่างถูกต้อง 

4. CLO4:   ปฏิบัติงานจริงในสถานที่ท างาน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในรายวิชา 

05-074-214  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์      1(0-3-1) 

  (Microprocessor Laboratory) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

1. CLO1:   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินพุทดิจิทัล เอาท์พุทดิจิทัล หน่วยแสดงผล 7 ส่วน 

การสแกนคีย์บอร์ด การสื่อสาร แบบยูอาร์ท การแปลงสัญญาณแอนา-

ล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนาล็อก การสร้างสัญญาณมอดู

เลตความกว้างพัลส์ ตัวนับและจับเวลา การขัดจังหวะ หน่วยเวลาจริง การใช้

งานตัวจับเวลาจ้องจับผิด การใช้งานโมดูลสื่อสารไร้ สายผ่านการเชื่อมต่อ

แบบเอสพีไอ 

05-074-215  หลักการและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์   3(3-0-6) 

  (Microprocessor Principles and Applications) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
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1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการท างานของ

ไม โครโปรเซส เซอร์  สถาปั ตยกรรม  การเขียน โปรแกรม เพ่ื อ ใช้ งาน

ไมโครโปรเซสเซอร์ 

2. CLO2:  ประยุกต์ใช้งานและและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวิธีการที่เหมาะสม 

3. CLO3:  สื่อสารกับกลุ่มการปฎิบัติการในห้องทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ของรายวิชา อย่างมีประสิทธิผล ทั้งการพูดและเขียนด้วยภาษาไทย 

05-074-216  ศึกษาโครงงานและสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า             1(0-2-1) 

(Education projects and Electrical Engineering Seminar) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิธีและหลักการคิด

ในการเลือกหัวข้อโครงงาน และแนวทางการจัดสัมมนาในรายวิชา 

2. CLO2:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

3. CLO3:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อโครงงานกับสมาชิกในชั้นเรียน อย่างมี

ประสิทธิผล 

05-074-217 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า                 3(0-6-3) 

(Electrical Engineering Project) 

ลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   สามารถออกแบบ และสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม งานวิจัย อย่างเป็นขั้นตอน 

2. CLO2:   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางในการเก็บผลการทดลอง และวิเคราะห์

ผลการทดลองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. CLO3:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 
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4. CLO4:   น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงงานในชั้นเรียน 

อย่างมีประสิทธิผล 

 
 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

- วิชาบังคับ 
 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
05-074-231 เครื่องจักรกลไฟฟ้า              3(2-2-5) 

(Electrical Machines) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    สามารถเข้าใจการท างานของเครื่องก าเนิดซิงโครนัส : โครงสร้าง การพัน

ขดลวดอาร์เมเจอร์ (แบบก้นหอยและแบบแลบ) ค่าตัวประกอบการพันของ

ขดลวด สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า การเกิดขึ้นของสนามแม่ เหล็กหมุน 

ความสัมพันธ์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นกับกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก 

ปฏิกริยาจากอาร์เมเจอร์ วงจรสมมูลย์ ขั้นต่าง ๆ ของก าลังไฟฟ้า การค านวณ

แรงบิด การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ คุณลักษณะในการจ่ายโหลดแต่ละ

ประเภท การคุมค่าแรงดันไฟฟ้า การต่อขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การไหลของ

ก าลังไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้าเสมือน คุณลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าความถ่ีกับก าลังไฟฟ้าจริงและค่าแรงดันไฟฟ้ากับก าลังไฟฟ้าเสมือน 

2. CLO2:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมอเตอร์ซิงโครนัส: วงจร

สมมูลย์ ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ

ซิงโครนัส สมการก าลังไฟฟ้าและแรงบิด การไหลของก าลังไฟฟ้าจริงและ

ก าลังไฟฟ้าเสมือน ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสสร้างสนามแม่เหล็กและกระแส

อาร์เมเจอร์ในขณะที่ก าลังไฟฟ้าคงที่ การท างานของมอเตอร์เพ่ือการแก้ตัว

ประกอบก าลังไฟฟ้า วิธีการเริ่มหมุน มอเตอร์เหนี่ยวน า: โครงสร้างและ

หลักการท างาน วงจรสมมูลย์ กระแสและก าลังไฟฟ้าในขณะเริ่มหมุน ขั้นต่าง ๆ 

ของก าลังไฟฟ้า การค านวณแรงบิด การสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์ 

วิธีการเริ่มหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวน าชนิดหนึ่งเฟส การเริ่มเดินและ
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ปรับความเร็วรอบของขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุมให้อัตตราส่วน

ของแรงดันและความถ่ี มีค่าคงที่ การป้องกันเครื่องจักรกล  

3. CLO3:  มีทักษะในด้านการใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

05-074-232 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                                   3(2-2-5) 

(Power Electronics) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการขับเคลื่อน 

       เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

2. CLO2: ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางพลวัตและ

แบบจ าลองของการขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง 

3. CLO3:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางพลวัตและ

แบบจ าลองของการขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ 

4. CLO4: วิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้า

กระแสตรงด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

5. CLO5:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

6. CLO6:  สื่อสารกับกลุ่มการปฎิบัติการในห้องทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ของรายวิชา อย่างมีประสิทธิผล ทั้งการพูดและเขียน 

05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง                       3(3-0-6) 

  (Power Electrical System) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   สามารถเข้าใจถึงคุณลักษณะของโหลด 

2. CLO2: สามารถบ่งชี้องค์ประกอบหลักของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตาม  

เทคโนโลยีเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า 

3. CLO3:  สามารถเข้าใจโครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง 
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4. CLO4: สามารถเข้าใจสถานีไฟฟ้าย่อย ชนิดและหน้าที่ขออุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้า

ย่อย 

5. CLO5: ตระหนักถึงความจ าเป็นส าหรับการหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง

กับระบบไฟฟ้าก าลัง ผ่านงานมินิโปรเจ็คและงานมอบหมาย 

05-074-234 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า            3(3-0-6) 

  (Electrical Network Analysis) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1: สามารถค านวณเพ่ือวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า การวิเคราะห์ความผิดพร่อง

แบบสมมาตรและไม่สมมาตร การวิเคราะห์เสถียรภาพชั่วครู่ การวิเคราะห์การจัดสรร
ก าลังผลิต 

2. CLO2: สามารถกาหนดวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับปัญหาต่างๆได้ 
3. CLO3: สามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ได้ 

05-074-235 การออกแบบระบบไฟฟ้าและประมาณราคา                    3(3-0-6) 
  (Electrical System Design and Estimation) 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐาน

ในการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท ์

2. CLO2:   สามารถเขียน อ่านแบบและถอดแบบระบบไฟฟ้า รวมทั้งการประมาณราคาทาง

ไฟฟ้า 

3. CLO3:   สามารถออกแบบภาระทางไฟฟ้าของที่พักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน

อุตสาหกรรม 

4. CLO4:     สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบและประมาณราคาได้ 

05-074-236 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า                                   3(2-2-5)   
                    (Electricals Energy Technology) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงาน

ทางเลือก การอนุรักษ์พลังงาน การผลิตพลังงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์พลังงาน 

2. CLO2:   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางในการประยุกต์ศาสตร์ทางด้าน

เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิศวกรรม 

3. CLO3:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

4. CLO4:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากับ

สมาชิกในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล 

5. CLO5:   ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อตามเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า และ

สร้างแบบจ าลองงานทางด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง

ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับงานวิจัย และระดับชุมชน 

6. CLO6:   เผยแพร่และน าเสนอองค์ความรู้ที่ทันยุคสมัยทางวิชาการ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับงานทางด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือต่อยอดในเชิง

ธุรกิจและพาณิชย์ 

05-074-237 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2     1(0-3-1) 
           (Electrical Laboratory II) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  มีความเข้าใจในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าโหลดต่าง ๆ ผลการเกิด fault ในระบบ  

2. CLO2:  มีความเข้าใจและทักษะการใช้อุปกรณ์ป้องกันในระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
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กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

- วิชาเลือก 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

05-074-238 การป้องกันและรีเลย์              3(3-0-6) 

  (Relay and Protection) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   เข้าใจหลักการพื้นฐานการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

2. CLO2:   เลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานการปฎิบัติการใน

ห้องทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา พร้อมทั้งสามารถอ่านค่าและน า

ข้อมูลจากเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 

3. CLO3: สามารถเลือกใช้วิธีการป้องกันต่างๆ ในระบบไฟฟ้าก าลังได้อย่างเหมาะสม  

05-074-239 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง              3(3-0-6) 

  (High Voltage Engineering) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูง

และการศึกษาแรงดันเกินที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าก าลัง การสร้างไฟฟ้าแรงดัน

สูงรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวัดค่าไฟฟ้าแรงดันสูง 

ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเกิดเบรกดาวน์ในฉนวนแก๊ส 

ฉนวนเหลว และฉนวนแข็ง 

2. CLO2:   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางในการประยุกต์ศาสตร์ในด้านวิศวกรรม

ไฟฟ้าแรงสูง ในด้านการทดสอบอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูง ระดับการฉนวน 

การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกัน โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิศวกรรม 

3. CLO3:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 
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4. CLO4:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงกับสมาชิก

ในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล 

5. CLO5:   ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อตามเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และสร้าง

แบบจ าลองงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงให้สามารถใช้งานได้จริงทั้งใน

ระดับห้องปฏิบัติการ ระดับงานวิจัย และระดับชุมชน  

05-074-240 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม           3(2-2-5) 

  (Industrial Machine Control) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 
1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมทาง         

           อุตสาหกรรมในปัจจุบัน   
2. CLO2:    วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู้ความเข้าใจหลักการการเขียนค าสั่งควบคุม

การท างานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ตลอดทั้งออกแบบการ

ท างานของโปรแกรม 

3. CLO3:  เข้าใจหลักการท างานของเซนเซอร์ที่ใช้วัดและตรวจจับความเร็ว ความดัน 

อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับน้ าหนัก แสง พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุม

ตัวตั้งเวลา ตัวนับ ลิมิต สวิตซ์ ฯลฯ 

4. CLO4: สามารท างานกลุ่มได้ดีและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและสมาชิกของ

กลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 

5. CLO5:  สามารถน าโปรแกรมคอนโทรลและคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ มาประยุกต์ใช้

ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ การประยุกต์ควบคุม

เครื่องจักรกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม พร้อมปฏิบัติทดลองใบงานที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาของรายวิชา 

05-074-241 วิศวกรรมการส่องสว่าง             3(3-0-6) 

  (Illumination Engineering) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
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1. CLO1:   เข้าใจหลักการการส่องสว่าง การวัดแสงสว่าง แหล่งก าเนิดแสงสว่าง และความ
แตกต่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ 

2. CLO2:   เข้าใจคุณสมบัติการควบคุมแสงสว่างและโคมไฟ  

3. CLO3:   ค านวณและออกแบบดวงโคมทั้งภายในและภายนอก 

05-074-242 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์             3(2-2-5) 
(Programmable Logic Controller) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 
1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานพ้ืนฐาน  

            ทางด้านดิจิทัล 
2. CLO2:    วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู้ความเข้าใจหลักการการเขียนค าสั่งควบคุม  

           การท างานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ตลอดทั้งออกแบบการ 
           ท างานของโปรแกรม 

3. CLO3: สามารท างานกลุ่มได้ดีและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและสมาชิกของ

กลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 

4. CLO4:  สามารถน าโปรแกรมคอนโทรลและคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ มาประยุกต์ใช้

ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ การประยุกต์ควบคุม

เครื่องจักรกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม พร้อมปฏิบัติทดลองใบงานที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาของรายวิชา 

05-074-243 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางไฟฟ้า       3(2-2-5) 

   (Electrical Computer Aided Design) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่การศึกษาในรายวิชา จะสามารถส าเร็จ 
1. CLO1:    สามารถจ าลอง วิเคราะห์ผลที่ได้จากการจ าลอง โดยใช้โปรแกรมในการ

ออกแบบวงจรทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะงานที่เก่ียวข้องได้ 

05-074-244 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 

(Artificial Intelligence in Electrical Power Engineering)  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะแบบต่าง ๆ 

เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียม ฟัซซี่  

2. CLO2:  สามารน าระบบอัจฉริยะแบบต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง ในด้าน

การศึกษาโหลดโฟลว์ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การร่วมกันจ่ายโหลด

แบบเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรไฟฟ้า 

3. CLO3:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

4. CLO4:  สื่อสารกับกลุ่มการปฎิบัติการในห้องทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ของรายวิชา อย่างมีประสิทธิผล ทั้งการพูดและเขียนด้วยภาษาไทย  

05-074-245 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1    3(3-0-6) 

(Special Topic in Electrical Power Engineering I)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลังเชิงทฤษฎี 

2. CLO2:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

3. CLO3:  น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลังกับ

สมาชิกใน 

          ชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิผล 

05-074-246 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2    3(3-0-6) 

(Special Topic in Electrical Power Engineering II)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
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1. CLO1: ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง   

    เชิงทฤษฎี 
2. CLO2:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของ 

    กลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 
3. CLO3:  น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลังกับ

สมาชิกใน 

         ชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิผล 

05-074-247 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ     3(2-2-5) 
  Sensors & Transducers 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมอุตสาหกรรม 

อุปกรณ์ในการวัดและการควบคุม ตัวแปรสัญญาณแบบแอนะล็อกและดิจิทัล 

การวัดความดัน การวัดการไหล การวัดอุณหภูมิ การวัดระดับของเหลว ตัวรับรู้

และตัวแปรสัญญาณที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วงจรปรับแต่งและวงจรส่งข้อมูล

ส าหรับสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล ตัวควบคุมแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ตัว

ขับเร้า 

2. CLO2:   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางในการประยุกต์ศาสตร์ในด้านตัวรับรู้

และตัวแปรสัญญาณ โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิศวกรรม 

3. CLO3:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

4. CLO4:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณกับสมาชิกในชั้น

เรียน อย่างมีประสิทธิผล 
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กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุม 

05-074-261 ระบบควบคุมเชิงเลขประยุกต์     3(3-0-6)        
(Applied Digital Control System) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้นักเรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบั งคับต่ างๆขององค์กรและสังคม มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. CLO2:    นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีของระบบควบคุมเชิงเลข 

สัญญาณเวลาเต็มหน่วย เทคนิคของการแปลงแซด (z) สามารถค านวณค่าทาง

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

3. CLO3:   นักเรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบแบบระบบควบคุมเชิงเลข อัลกอริทึม

ของการควบคุมเชิงเลข องค์ประกอบต่างในระบบ เทคนิคของปริภูมิสเตต เพ่ือ

การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

4. CLO4:   นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

5. CLO5:   นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และยกตัวอย่างของระบบควบคุมเชิงเลขพร้อม

ทั้งอภิปรายปัญหาที่พบและเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้ 

6. CLO6:   นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับการออกแบบระบบควบคุม

เชิงเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

05-074-262 การควบคุมอุตสาหกรรมและการวัด                                 3(3-0-6)   
                   (Industrial Control and Instrumentation) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ :  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้นักเรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบั งคับต่ างๆขององค์กรและสังคม มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2. CLO2:   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีของระบบการวัดและควบคุม

ทางอุตสาหกรรมจริง อุปกรณ์ต่างๆในระบบ ที่เกี่ยวข้องและบูรณาการกับ

วิศวกรรมด้านต่างๆที่ใช้งานร่วมกันในระบบควบคุมอุตสาหกรรม 

3. CLO3:   นักเรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบแบบระบบการวัดและควบคุมทาง

อุตสาหกรรม การเลือกวิธีการบ ารุงรักษาระบบได้อย่างเหมาะสม และ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

4. CLO4:   นักเรียนสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

5. CLO5:   นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

6. CLO6:   นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการ

รักษาสภาพแวดล้อมของสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
05-074-271 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า            3(2-2-5) 

  (Electric Drives) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการขับเคลื่อน 

      เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
2. CLO2: ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางพลวัตและ

แบบจ าลองของการขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง 

3. CLO3:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางพลวัตและ

แบบจ าลองของการขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ 

4. CLO4: วิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้า

กระแสตรงด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

5. CLO5:  วิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้า

กระแสสลับด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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6. CLO6:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

7. CLO7:  สื่อสารกับกลุ่มการปฎิบัติการในห้องทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ของรายวิชา อย่างมีประสิทธิผล ทั้งการพูดและเขียน 

05-074-272  การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     3(2-2-5) 

   (Power Electronics Application) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าด้วย   

           วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
2. CLO2:  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และเสนอแนวทางในการประยุกต์ศาสตร์ในด้าน

เทคโนโลยีการแปลงผันพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการและกระบวนการทาง

วิศวกรรม 

3. CLO3:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

4. CLO4:  น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังในงาน

อุตสาหกรรมกับสมาชิกในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล  

05-074-273 แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง     3(3-0-6) 

  (Switching power supply) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจการท างานของวงจรคอนเวอร์ต่าง ๆ ใน

แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง การควบคุมในโหมดกระแสและแรงดัน 

2. CLO2:  สามารถออกแบบวงจรแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งแบบต่างๆ Push-Pull 

and Forward Converter Topologies, Half- and Full-Bridge Converter 
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Topologies, Flyback Converter Topologies แล ะห ม้ อ แ ป ล งแล ะตั ว

เหนี่ยวน าความถี่สูง 

3. CLO3:  น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการค้นหางานวิจัยปัจจุบัน ทางด้านการ

สื่อสารข้อมูล ในฐานข้อมูล IEEE, ISI และ Scopus 

 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน 
05-074-281 เศรษฐศาสตร์พลังงาน      3(3-0-6) 

(Energy Economics)  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของความ

ต้องการพลังงาน การผลิต การสะสม และราคา การประยุกต์ใช้ข้อก าหนดด้าน

พลังงาน ซึ่งรวมถึงการควบคุม การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ 

2. CLO2:   วิเคราะห์  สังเคราะห์  และเสนอแนวทางในการประยุกต์ศาสตร์ในด้าน

เศรษฐศาสตร์พลังงาน โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิศวกรรม 

3. CLO3:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

4. CLO4:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประยุกต์เศรษฐศาสตร์พลังงาน กับ

สมาชิกในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล 

05-074-282  การวิเคราะห์ระบบพลังงาน     3(3-0-6) 
(Energy System Analysis)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ระบบ

พลังงาน เศรษฐศาสตร์ของระบบพลังงาน การผลิต การแบ่งกลุ่มอุปกรณ์ด้าน

พลังงานตามสมรรถนะโดยใช้การวิเคราะห์แบบรีเกสส์ชั่น  
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2. CLO2:   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางในการประยุกต์ศาสตร์ในด้านการ

วิเคราะห์ระบบพลังงาน เพ่ือการสร้างแบบจ าลอง และจ าลองระบบพลังงาน

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิศวกรรม 

3. CLO3:   ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

4. CLO4:   น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการวิเคราะห์ระบบพลังงานกับสมาชิกในชั้น

เรียน อย่างมีประสิทธิผล 

05-074-283  การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  3(3-0-6) 
(Photovoltaics system design)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจมาตรฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบระบบผลิตก าลังไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

2. CLO2:  สามารถอ่านแบบและออกแบบระบบผลิตก าลังไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

3. CLO3:  สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบ 

สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร 

05-074-291 หลักการสื่อสาร       3(2-2-5) 

(Principles of Communications)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการสื่อสารแบบต่าง ๆ  

2. CLO2:   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู้ความเข้าใจหลักการมอดู เลตสัญญาณแบบ

ขนาดและความถี่ ได้แก่ การมอดูเลตทางแอมพลิจูด การมอดูเลตแถบข้างคู่ 

การมอดูเลตแถบข้างเดียว การมอดูเลตความถ่ี การมอดูเลตความถี่แถบความถี่

แคบ การมอดูเลตความถ่ีแถบความถ่ีกว้าง การมอดูเลตเฟส พัลส์แอนะล็อกมอ

ดูเลชัน การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ การมอดูเลตแบบเดลตา  
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3. CLO3:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการชักตัวอย่างและ

การควอนไทซ์ เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ 

4. CLO4:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้ อหา

ของรายวิชา 

5. CLO5:  มีรับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน

และไม่ทุจริตในการสอบ รวมถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 

05-074-292 การสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ    3(3-0-6) 

(Applied Communication System and Transmission Lines)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรข่าย 

2. CLO2:  วิเคราะห์ และออกแบบวงจรเทียบเคียงแบบ 1 คู่สายและ 2 คู่สาย 

3. CLO3:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรเรโซแนนซ์แบบ

อนุกรมและขนาน วงจรเรโซแนนซ์แบบมัลติเปิลวงจรกรองสัญญาณ การแปลง

อิมพีแดนซ์ และแมชชิ่งวงจรข่าย ทฤษฎีของสายส่งสัญญาณในวงจรข่าย 

สายโทรศัพท์ แมชชิ่งอิมพีแดนซ์ในงานสายส่งสัญญาณ 

4. CLO4:  มีรับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน

และไม่ทุจริตในการสอบ รวมถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 

05-074-293 การสื่อสารทางดิจิตอล      3(3-0-6) 

(Digital Communication)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็นและ

กระบวนการสุ่ม แผนภาพสัญญาณ ความกว้างแถบความถี่ไนควิสต์ต่ าสุด การ

ตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนสีขาวแบบบวก  
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2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการมอดูเลชันแบบ

ดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การประเมินสมรรถนะ การซิงโครไนซ์ การปรับเท่า 

3. CLO3:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ การ

เข้ารหัสแหล่งก าเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบหลายช่องสัญญาณหลาย

พาหะ เทคนิคการแผ่สเปกตรัม ช่องสัญญาณที่มีการเลือนหายของสัญญาณ

จากคลื่นหลายทิศทาง 

4. CLO4:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

5. CLO5:  มีรับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น

และไม่ทุจริตในการสอบ รวมถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 

05-074-294 การสื่อสารเคลื่อนที่              3(3–0–6) 
  (Mobile Communication) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้เชิงประยุกต์ในหัวข้อของหลักการสื่อสารไร้สาย 

คุณลักษณะและผลกระทบของการแพร่กระจายคลื่น 

2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการมอดูเลชั่น การ

เข้ารหัสเสียง การเข้ารหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้ หลักการมัลติเพล็กซิ่ง ส่วน

เชื่อมต่อส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย  

3. CLO3: ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการติดต่อสื่อสาร

ไร้สายในระบบ 3G 4G 5G และแนวโน้มมาตรฐานใหม่ ระบบเซลลูล่า การ

เข้าถึงระบบแบบจากหลายผู้ใช้และการจัดการกับสัญญาณรบกวน 

4. CLO4:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจความจุของช่องสัญญาณไร้สาย 

ความจุของช่องสัญญาณไร้สายที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง และ ระบบ MIMO และ

สามารถอธิบายหลักการท างานของระบบโทรศัพท์เคลือนที่ 

05-074-295 ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร               1(0-3-2) 

  (Communication Laboratory)  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

1. CLO1: มีความรู้พ้ืนฐานในระบบสื่อสาร โทรคมนาคม สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยี

ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย จากการปฏิบัติการกับ

อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะ 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

- วิชาเลือก 

05-074-296 วิศวกรรมไมโครเวฟ      3(3-0-6) 

(Microwave Engineering)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์ย่านความถี่

ไมโครเวฟเช่น ท่อน าคลื่น สายส่ง ตัวคัปเปลอร์ เรโซเนเตอร์ 

2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าเนิดคลื่นภายในท่อ

น าคลื่น โครงข่ายแบบ n พอร์ต การวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น เอส -

พารามิเตอร์ 

3. CLO3:  สามารถประยุกต์ ใช้แก้ปัญหาจริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารย่าน

ไมโครเวฟได ้

4. CLO4:  มีรับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน

และไม่ทุจริตในการสอบ รวมถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 

05-074-297 วิศวกรรมสายอากาศ      3(3-0-6) 

(Antenna Engineering)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานของ

สายอากาศ การแพร่คลื่นคุณสมบัติต่างๆ ของสายอากาศ 
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2. CLO2:  วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของสายอากาศให้เหมาะกับการ

ใช้งานด้านการสื่อสารได้  

3. CLO5:  มีรับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน

และไม่ทุจริตในการสอบ รวมถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 

05-074-298 การสื่อสารบรอดแบนด์      3(3-0-6) 
(Broadband Communications)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลัก  

               คณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในด้านการสื่อสาร 
2. CLO2:   เข้าใจหลักการทฤษฎีและหลักการเครือข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ วีโอไอพี              
                เครือข่ายพ้ืนที่บริเวณกว้าง ภาวะถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา เครือข่ายส่วน  

            บุคคลเสมือน เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ล าดับชั้นการส่ง        

            สัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา วิศวกรรมทราฟฟิก เป็นต้น พร้อมทดสอบ  
            การท างานโดยการจ าลองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. CLO3:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

4. CLO4:  น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการค้นหางานวิจัยปัจจุบันด้านการสื่อสาร 

บรอดแบนด์ ในฐานข้อมูล IEEE, ISI และ Scopus  

05-074-299 การประมวลสัญญาณดิจิทัลส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร  3(3-0-6) 
(Digital Signal Processing for Communication Engineering)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สเปกตรัม เด

ซิเมชันและการประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การแปลง

ฟูเรียร์แบบดีสครีต วิธีความน่าจะเป็นของการประมวลสัญญาณดิจิทัล 

2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตัวกรอง

ดิจิทัลชนิดผลตอบสนองอิมพัลส์จ านวนจ ากัดและชนิดผลตอบสนองอิมพัลส์
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จ านวนไม่จ ากัด ระบบมัลติเรตและธนาคารตัวกรอง การแปลงเวฟเล็ตแบบ

ดีสครีต 

3. CLO3:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

05-074-300 การสื่อสารข้อมูล      3(3-0-6) 

(Data Communication)   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายสื่อสาร

ข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเป็นชั้น โพรโทคอล แบบจุดถึงจุดและการ

เชื่อมโยง 

2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบเวลาหน่วงส าหรับ

เครือข่ายข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง การควบคุมการไหลของกลุ่ม

ข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด  

3. CLO3:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครือข่ายเฉพาะที่ 

เครือข่ายสวิตชิง การจัดเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย 

สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ 

4. CLO4:  มีรบัผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน

และไม่ทุจริตในการสอบ รวมถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 

05-074-301 การสื่อสารทางแสง      3(3-0-6) 

(Optical Communication)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ เชิงประยุกต์ในหัวข้อของท่อน าคลื่นไดอิเล็ก

ตริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขการกระจายของคลื่นแสง  
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2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง และชนิดของ

เส้นใยแก้วน าแสง พารามิเตอร์ในการส่งแสง การผิดรูปของสัญญาณ การลด 

ทอน การสูญเสีย และดิสเพอร์ชันในเส้นใยแก้วน าแสง 

3. CLO3:  เลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานการปฎิบัติการ

ในห้องทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา พร้อมทั้งสามารถอ่านค่าและ

น าข้อมูลจากเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 

4. CLO4:  สื่อสารกับกลุ่มการปฎิบัติการในห้องทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ของรายวิชา อย่างมีประสิทธิผล ทั้งการพูดและเขียนด้วยภาษาไทย  

05-074-302 ความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6) 
(Probability for Electrical Engineering)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น

แบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระ การแจกแจงทวินามและพหุนามการแจก

แจงปัวซง ทฤษฎีบทของเบส์ ค่าคาดหมาย การคาดหมายแบบมีเงื่อนไข ความ

แปรปรวน  

2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น

แบบต่อเนื่อง ได้แก่ ฟังก์ชันความหนาแน่นและฟังก์ชันการแจกแจง การแจก

แจงแบบเลขชี้ก าลังและการแจกแจงปกติ  

3. CLO3:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันของตัวแปร

สุ่ม ความหนาแน่นร่วม ความหนาแน่นตามขอบ ผลบวกของตัวแปรสุ่มอิสระ 

สถิติอันดับ การคาดหมาย ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ ความหนาแน่นแบบมี

เงื่อนไข ทฤษฎีบทลิมิตศูนย์กลาง  

4. CLO4:    ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้ งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

05-074-303 การสื่อสารผ่านดาวเทียม      3(3-0-6) 
(Satellite Communication) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลัก  

               คณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในด้านการสื่อสารดาวเทียม 
2. CLO2:   เข้าใจหลักการทฤษฎีและโครงสร้างของระบบ ดาวเทียม ความถี่และวงโคจร

ของดาวเทียม ลักษณะทางเทคนิค ของดาวเทียมสื่อสาร การค านวณมุมเงย
และมุมทิศของจาน สายอากาศภาคพ้ืนดิน การค านวณหาระดับสัญญาณ 
อัตราส่วน คลื่นพาหะต่อสัญญาณรบกวนของการสื่อสารดาวเทียม การเข้าถึง
แบบหลายทาง เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ ซีดีเอ็มเอ และเทคนิคอ่ืน ๆ 

3. CLO3:  น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการค้นหางานวิจัยปัจจุบันด้านการสื่อสาร 

บรอดแบนด์ ในฐานข้อมูล IEEE, ISI และ Scopus  

05-074-304 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ     3(2-2-5) 
(Radio Wave Propagation)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายคลื่นดิน 

การแพร่กระจายคลื่นฟ้า การแพร่กระจายคลื่นอวกาศ การแพร่กระจายคลื่นใน

ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ การกระเจิงของคลื่นโทรโฟสเฟียร์ 

2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทวนสัญญาณ

คลื่นวิทยุไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและการสื่อสารในห้วงอวกาศ 

เรดาร์ เฟดดิง กระจายคลื่นนอกอาคาร กระจายคลื่นในอาคาร  

3. CLO3:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

05-074-305 เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายเคลื่อนที่    3(3-0-6) 
(Mobile Broadband Networks)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
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1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารของเครือข่าย 

บรอดแบนด์ไร้สายและเคลื่อนที่ ไวไฟตระกูลไอทริพเพิลอี 802.07 ไวแมกซ์

ตระกูลไอทริพเพิลอี 802.16 และเครือข่ายเซลลูลาร์บรอดแบนด์เคลื่อนที่ 

2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารดิจิทัล 

การแพร่กระจายสัญญาณคลื่นวิทยุ สถาปัตยกรรมเครือข่าย ปฏิบัติการของ

เครือข่าย การจัดการทรัพยากรคลื่นวิทยุ  การจัดการสภาวะเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที ่

3. CLO3:  สามารถอภิปรายประเด็นวิจัยในระบบสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายและเคลื่อนที่

ยุคหน้า 

05-074-306 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย    3(3-0-6) 
(Wireless Ad Hoc and Sensor Networks)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:    ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครือข่าย

แอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายสื่อสาร

แอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย  

2. CLO2:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโพรโทคอลการจัดระเบียบ

ตัวเอง การเข้าใช้ช่องสัญญาณ การค้นหาเส้นทาง มาตรฐานไอทริพเพิลอี 

802.15.4 และซิกบี 

05-074-307 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1    3(3-0-6) 
(Special Topic in Telecommunications Engineering)   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน

วิศวกรรมโทรคมนาคมเชิงทฤษฎี 

2. CLO2:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 
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3. CLO3:  น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

กับสมาชิกในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล  

05-074-308 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2    3(3-0-6) 
(Special Topic in Telecommunications Engineering)   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:  ระบุประเด็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน

วิศวกรรมโทรคมนาคมเชิงทฤษฎี 

2. CLO2:  ท างานกลุ่มได้อย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ทั้งในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของรายวิชา 

3. CLO3:  น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

กับสมาชิกในชั้นเรียน อย่างมีประสิทธิผล  

 

05-074-309 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
  (Electronic Devices and Circuit Design) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
1. CLO1:   สามารถวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น วงจรขยาย

สัญญาณ วงจร 741 opamp วงจรกรองความถี่ต่าง ๆ อันดับที่ 1 , 2 หรือ

มากกว่า วงจรสั่นที่มีลูกคลื่นแบบสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และซายน์ รวมทั้ง

ออกแบบลายวงจรบนลงวงจรพิมพ์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การออกแบบ และทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

05-074-310 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
  (Electronics Communication) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
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1. CLO1:   มีความรู้พื้นฐานในระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การมอดูเลต

สัญญาณและการแยกสัญญาณเอเอ็ม เอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวนและ

ผลกระทบต่อระบบวิทยุ วงจรเครื่องรับวิทยุ (เอเอ็ม เอฟเอ็ม พีเอ็ม) เทคนิค

ของระบบแถบความถี่ข้างเดี่ยว เทคนิคการสังเคราะห์ความถี่ เทคนิคการ

สื่อสาร ในอุปกรณ์วิทยุสมัยใหม่โทรทัศน์ การสื่อสารแบบดิจิทัลเบื้องต้น และ

การสื่อสารแบบสเปกตรัมกว้าง 
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ภาคผนวก ช 
แผนที่แสดงความสัมพันธร์ะหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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แผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ความรับผิดหลกั     ความรับผิดชอบรอง 
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
05-004-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                           

05-004-202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
 

                       

05-004-203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                           

05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1                          

05-004-205 ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1                         

05-004-206 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2                      
 

  

05-004-207 ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2                         

05-004-208 เคมีวิศวกรรม                          

05-004-209 ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม          
      

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางดา้น

วิศวกรรม                               

05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม             
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2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
05-004-211 กลศาสตร์วิศวกรรม                           

05-004-212 วัสดุวิศวกรรม                          

05-004-213 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
  

 
      

      
05-074-201 วงจรไฟฟ้า 1 

               

05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2 
       

        

05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
       

    
 

 
  

05-074-204 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
  

 
    

        
05-074-205  การวัดและอุปกรณ์การวดั

ทางไฟฟ้า                

05-074-206  ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การ

วัดทางไฟฟ้า                

05-074-207 วงจรลอจิกและวงจรดิจิตอล 
  

 
    

        

05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
         

    
 

 
05-074-209 สัญญาณและระบบ 

  
 

    
        

05-074-210 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง        
        

05-074-211 การแปรสภาพพลังงานกล          
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2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
ไฟฟ้า 

05-074-212 เทคโนโลยีการสื่อสาร                      
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม                               

2.3.1 วิชาบังคับ                               

05-074-213 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
      

         

05-074-214 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์                
05-074-215 หลักการและการประยุกตใ์ช้

งานไมโครโปรเซสเซอร์   
   

 
           

05-074-216 ศึกษาโครงงานและสัมมนา

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
   

            

05-074-217 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า                
05-074-218 เตรียมสหกิจศึกษา 

         
      

05-074-219 สหกิจศึกษา 
  

 
            

2.3.2.1 วิชาบังคับเฉพาะแขนง (แขนง

วิชาไฟฟ้าก าลัง)                               

05-074-231 เครื่องจักรกลไฟฟ้า        
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2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
05-074-232 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง          

    
 

   
05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง        

        
05-074-234 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า                
05-074-235 การออกแบบและการ

ประมาณราคาทางไฟฟ้า 
       

        

05-074-236 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า                 
05-074-237 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2                

2.3.3.1 วิชาเลือกเฉพาะสาขา (สาขาย่อย

ไฟฟ้าก าลัง) 
               

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง                               

05-074-238 การป้องกันและรีเลย ์        
        

05-074-239 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง        
        

05-074-240 การควบคุมเครื่องจักรกล

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
      

 
        

05-074-241 วิศวกรรมการส่องสว่าง        
        

05-074-242โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร์ 
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2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
05-074-243 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทาง

ไฟฟ้า 
       

        

05-074-244 ปัญญาประดิษฐ์ใน

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
         

    
 

 

05-074-245 หัวข้อพิเศษทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 
         

      

05-074-246 หัวข้อพิเศษทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 
         

      

05-074-247 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ                

กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมการวดัและ

ควบคุม                               

05-074-261 ระบบควบคุมเชิงเลขประยุกต ์
       

    
 

   
05-074-262 การควบคุมอุตสาหกรรมและ

การวัด        
    

 
   

กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ก าลัง 
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2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

05-074-271   การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
  

 
    

    
 

   

05-074-272   การประยุกต์อิเล็กทรอนกิส์

ก าลัง   
 

  
          

05-074-273   แหล่งจ่ายก าลังไฟฟา้แบบ

สวิตชิ่ง 
               

 

กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมพลังงาน                               

05-074-281 เศรษฐศาสตร์พลังงาน    
            

05-074-282 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน 
               

05-074-283 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์
               

2.3.2.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง (แขนง

วิชาไฟฟ้าสื่อสาร)                               

05-074-291 หลักการสื่อสาร     
     

      
05-074-292 การสื่อสารประยกุต์และสาย     
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2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
ส่งสัญญาณ 

05-074-293 การสื่อสารทางดิจิตอล     
     

      
05-074-294 การสื่อสารเคลื่อนที่                
05-074-295  ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร                
05-074-296  วิศวกรรมไมโครเวฟ     

     
      

05-074-297  วิศวกรรมสายอากาศ     
     

      
05-074-298  การสื่อสารบรอดแบนด์     

     
      

05-074-299  การประมวลสัญญาณดิจติอล

ส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร     
     

      

2.3.3.2 วิชาเลือกเฉพาะแขนง (แขนงวิชา

ไฟฟ้าสื่อสาร)                               

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                               

05-074-300 การสื่อสารข้อมูล     
     

      
05-074-301 การสื่อสารทางแสง        

        
05-074-302 ความน่าจะเป็นส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า     
     

      

05-074-303 การสื่อสารดาวเทียม        
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2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
05-074-304 การแพร่กระจายคลื่นวิทย ุ     

     
      

05-074-305 เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย

เคลื่อนที่ 
    

     
      

05-074-306 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและ

เซนเซอร์ไร้สาย 
    

     
      

05-074-307 หัวข้อพิเศษทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1 
    

     
      

05-074-308 หัวข้อพิเศษทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2     
     

      

05-074-309  อุปกรณ์และการออกแบบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส ์                

05-074-310 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์                

กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมระบบการผลิต                             

05-044-204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   
   

    
      

05-044-208 การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับ

อุตสาหกรรม      
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2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

PLO1 เข้าใจความรู้

พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ โดย

สามารถน าไปใช้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 ประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบที่

เกี่ยวกบัวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO3 สามารถใช้

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม

และมีปะสิทธิ

ภาพ 

PLO4 แสดงออกคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี

วิศวกรรม 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็น

กลุ่ม และมีทกัษะในการสื่อสาร 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

05-044-218 วิศวกรรมความปลอดภัย 
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PLO1 เข้าใจความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถน าไปใช้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
PLO1.1 สามารถค านวณคณิตศาสตร์ได้ 
PLO1.2 เข้าใจหลักการพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับไฟฟ้า 
PLO1.3 สามารถเขียนแบบและอ่านแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
PLO2 ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการออกแบบท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
PLO 2.1 รู้และเข้าใจการท างานของอุปกรณ์และเครื่องมือในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
PLO 2.2 สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสมในการออกแบบและแก้ไขในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
PLO 2.3 สามารถวางแผน ก าหนดขอบเขต วิธีการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
PLO 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากงานวิจัยหรือปัญหาของชุมชน โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO3 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและมีปะสิทธิภาพ 

PLO 3.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 

PLO 3.2 สามารถอ่านและน าข้อมูลจากเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

PLO4 แสดงออกคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรรม 

PLO 4.1 รับผิดชอบต่องานที่รับได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา 

PLO 4.2 ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืนและไม่ทุจริตในการสอบ 

PLO 4.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร 

PLO5 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็นกลุ่ม และมีทักษะในการสื่อสาร 

PLO 5.1 มีความเป็นผุ้น าและผู้ตามที่สามารถท างานเป็นกลุ่ม วางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนด 
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PLO 5.2 สามารถเขียนรายงานจากผลการทดลอง 

PLO 5.3 สามารถน าเสนอผลงานด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

PLO1.1 
     

 
    

 
             

 

PLO1.2 
     

   
                 

PLO1.3 
     

 
    

 
             

 

PLO2.1 
      

 
                  

PLO2.2 
      

 
 

 
 

 
             

 

PLO2.3 
        

 
  

  
            

PLO2.4 
   

 
   

   
 

   
          

 

PLO3.1 
      

 
 

 
 

 
             

 

PLO3.2 
      

 
              

 
   

PLO4.1 
 

 
                

 
      

PLO4.2  
                        

PLO4.3 
    

 
              

 
     

PLO5.1 
  

 
       

 
     

  
   

 
   

PLO5.2 
          

 
   

  
    

 
    

PLO5.3 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง 
รายวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553  

(มคอ.1) 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

1.กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits) 
 
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics) 
วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Circuits and Devices) 

 
 
05-074-201 วงจรไฟฟ้า 1     
05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2   
05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า    
05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                                    

2.กลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรม
ระบบควบคุม 
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
(Electrical Measurement and Instruments) 
การท าจ าลอง การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม 
(Control System Modeling, Analysis and Design) 

 
 
05-074-205 การวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า 
05-074-206 ปฏิบัติการวัดและอุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า 
05-074-210 ระบบควบคุมเวลาต่อเนื่อง 

3.กลุ่มความรู้ด้านการแปรรูปพลังงานและการขับเคลื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines)  

 
05-074-211 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
05-074-231 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

4.กลุ่ ม ค วาม รู้ ด้ าน ระบ บ ไฟฟ้ าก าลั ง  วิ ศ วกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 
การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 
(Electrical Power Generation, Transmission and 
Distribution) 
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
(Electrical Power System Analysis) 
การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟ้า 
(Electrical System Design, Estimation and 
Installation) 

 
 
05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
 
05-074-234 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า 
 
05-074-235 การออกแบบและประมาณราคาทางไฟฟ้า 
 
 



248 

 

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) 05-074-239 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

รายวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 (มคอ.1) 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
1.กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits) 
 
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics) 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) 
สัญญาณและระบบ (Signal and Systems) 

 
 
05-074-201 วงจรไฟฟ้า 1     
05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2   
05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า    
05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม   
05-074-209 สัญญาณและระบบ                                  

2.กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร 
การสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital 
Communications) 

 
05-074-291 หลักการสื่อสาร 
05-074-293 การสื่อสารทางดิจิทัล 

3.กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ  
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

 
05-074-299 การประมวลสัญญาณดิจิทัลส าหรับ
วิศวกรรมสื่อสาร 

4.กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ 
สายส่งสัญญาณ (Transmission Lines) 
อุปกรณ์และวงจรสื่อสาร (Communication Devices 
and Circuits) 
สายอากาศและการกระจายคลื่ น  (Antenna and 
Wave Propagation) 

 
05-074-292 การสื่อสารประยุกต์และสายส่งสัญญาณ 
05-074-310 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  
 
05-074-296 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
05-074-297 วิศวกรรมสายอากาศ  

5.กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย 
ระบบสื่อสาร (Communication System) 
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 
(Data Communications and Networking) 

 
05-074-294 การสื่อสารเคลื่อนที่  
 05-074-300 การสื่อสารข้อมูล 
 



249 

 

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญกับขอบเขตองค์ความรู้ 8 ด้าน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2563 
สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง 

เนื้อหาความรู้ รหัสวิชา-รายวชิา 
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1.กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuits) 

05-074-201 วงจรไฟฟ้า 1     
05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2   

        

แม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetics) 

05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า            

วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอ- 
นิกส ์
(Electronic Circuits and 
Devices) 

05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม         
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เนื้อหาความรู้ รหัสวิชา-รายวชิา 
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2.กลุ่มความรู้ด้านการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

การวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า 
(Electrical Measurement 
and Instruments) 

05-074-205 การวัดและอุปกรณ์การ
วัดทางไฟฟ้า 
05-074-206 ป ฏิ บั ติ ก า ร วั ด แ ล ะ
อุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า 

        

การท าจ าลอง การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุม 
(Control System 
Modeling, Analysis and 
Design) 
 
 

05-074-210 ระบบควบคุมเวลา
ต่อเนื่อง 
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เนื้อหาความรู้ รหัสวิชา-รายวชิา 
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3.กลุ่มความรู้ด้านการแปรรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(Electrical Machines) 

05-074-211 การแปรสภาพพลังงาน
กลไฟฟ้า 
05-074-231 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

        

4.กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า 

การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่าย
ทางไฟฟ้าก าลัง 
(Electrical Power 
Generation, Transmission 
and Distribution) 
 
 

05-074-233 ระบบไฟฟ้าก าลัง         
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เนื้อหาความรู้ รหัสวิชา-รายวชิา 
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วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
(Electrical Power System 
Analysis) 

05-074-234 การวิเคราะห์โครงข่าย
ไฟฟ้า 

        

การออกแบบ การประมาณ
การ และการตดิตั้งทางไฟฟ้า 
(Electrical System Design, 
Estimation and 
Installation) 

05-074-235 ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ประมาณราคาทางไฟฟ้า 
 
 
 

        

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High 
Voltage Engineering) 

05-074-239 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง         
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สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร 

เนื้อหาความรู้ รหัสวิชา-รายวชิา 

องค์ความรู้ 
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1. กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuits) 

05-074-201 วงจรไฟฟ้า 1     
05-074-202 วงจรไฟฟ้า 2   

        

แม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetics) 

05-074-208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า            

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Circuits) 

05-074-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม         
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เนื้อหาความรู้ รหัสวิชา-รายวชิา 

องค์ความรู้ 
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สัญญาณและระบบ (Signal 
and Systems) 

05-074-209 สัญญาณและระบบ         

2. กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร 
การสื่อสารอนาล็อกและ
ดิจิตอล (Analog and 
Digital Communications) 

05-074-291 หลักการสื่อสาร 
05-074-293 การสื่อสารทางดิจิทัล 

        

3. กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ 

การประมวลผลสัญ ญ าณ 
(Signal Processing) 

05-074-299 การประมวลสญัญาณ
ดิจิทัลส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร 

        

4. กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ 
สายส่งสัญญาณ 
(Transmission Lines) 

05-074-292 การสื่อสารประยุกต์และ
สายส่งสัญญาณ 
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เนื้อหาความรู้ รหัสวิชา-รายวชิา 
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อุปกรณ์ และวงจรสื่ อส าร 
(Communication Devices 
and Circuits) 

05-074-310 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  
 

        

สายอากาศและการกระจาย
คลื่น  (Antenna and Wave 
Propagation) 

05-074-296 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
05-074-297 วิศวกรรมสายอากาศ 
 

        

5. กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย 

ระบบสื่อสาร 
(Communication System) 
 
 

05-074-294 การสื่อสารเคลื่อนที่  
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การสื่อสารข้อมลูและ
โครงข่าย 
(Data Communications 
and Networking) 

05-074-300 การสื่อสารข้อมูล         

 

 


