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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2565) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พระราชวังสนามจันทร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลกัสูตร  xxxxxxxxxxxxxx 

 1.2 ชื่อหลกัสูตร 

  ภาษาไทย                   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

 ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Engineering Program in Electrical Communications 

      Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ช่ือเต็มภาษาไทย         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) 

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Engineering (Electrical Communications    

Engineering) 

  ช่ือยอภาษาไทย           วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร) 

  ช่ือยอภาษาอังกฤษ       B.Eng. (Electrical Communications Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

  ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไมนอยกวา 146 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

  5.1 รูปแบบ  

   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป 

 

  5.2 ประเภทของหลักสูตร 

        หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ   

  5.3 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

  5.4 การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได 

     เปนอยางดี  

          5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอน 

        โดยตรง 

  5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 เร่ิมเปดสอนภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2565 

 สภาวิชาการใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

  สภามหาวิทยาลยัอนุมัติหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 12/2564 วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

  สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่.......เดือน.......พ.ศ........ 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

        หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

           8.1 วิศวกรไฟฟาส่ือสาร (Electrical Communications Engineer) 

  8.2 วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) 

8.3 วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Engineering) 

8.4 อาจารยและนักวิจัย (Teacher and Researcher) 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ    

    หลักสูตร 

9.1  นายระพีพนัธ   แกวออน  

 เลขประจําตัวประชาชน  3-1701-00236-XX-X  

 ตําแหนง     ผูชวยศาสตราจารย 

 คุณวุฒิ วศ.ด. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (2562) 

  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ (2550)  

  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (2548) 

9.2  นายโสภณ   ผูมีจรรยา 

 เลขประจําตัวประชาชน  3-7301-01072-XX-X  

  ตําแหนง     อาจารย 

  คุณวุฒิ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) 

   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2550) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) เกียรตินิยมอันดบั 1 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี (2548) 

 9.3  นายณัฐพงศ   วงศพรอมมูล 

  เลขประจําตัวประชาชน  5-1014-00057-XX-X  

   ตําแหนง     ผูชวยศาสตราจารย 

คุณวุฒิ      วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2557) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (2554) 

M.B. (Enterprise Resources Planning: ERP SAP/R3) University of 

Western Sydney, Australia (2007) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (2548) 
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 9.4  นางสาวพลอยบุศรา โกมาสังข 

 เลขประจําตวัประชาชน  1-1037-00622-XX-X  

  ตําแหนง     อาจารย 

  คุณวุฒิ Ph.D. (Functional Control Systems in the field of Electrical and 

Computer Engineering) Shibaura Institute of Technology, Japan 

(2020) 

 M.Eng. (Electrical Engineering and Computer Science) 

 Shibaura Institute of Technology, Japan (2017) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(2560) 

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี (2557) 

 9.5  นายพรชัย   เปล่ียมทรัพย  

  เลขประจําตัวประชาชน  3-7302-00648-XX-X  

   ตําแหนง     อาจารย 

 คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

ทหารลาดกระบัง (2554) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (2550) 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อาํเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ประเทศไทยกําลังเรง 

พัฒนาประเทศในหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม ความเปนอยูของประชาชน เปนตน เพ่ือใหทัดเทียมกับ

นานาประเทศทั่วโลก อีกทั้งกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรหลักของ

การพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สูยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) การปฏิรูปประเทศ การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู

ประเทศไทย Thailand 4.0 ที่มุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเกิดส่ิงใหมที่ม ี
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มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics Community 

- AEC) ซ่ึงทําใหเกิดตลาดและฐานการผลิตรวมกัน มีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงาน

อยางเสรี จึงสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยตรงทั้งทางบวกและทางลบ ตลอดจน

ประเด็นการปฏิรูปประเทศของรฐับาล ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งใน

ระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของการกําหนดยุทธศาสตรและแผนฯ อยาง

กวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือใหทัดเทียมกับอารยประเทศ สามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนา

ประเทศ ประชาชนจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีอยางเพียงพอ สามารถใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีไดอยางเต็มที่ และเลือกใชเทคโนโลยไีดอยางเหมาะสม 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12/สวนที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เปาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทั่วท้ังประเทศ และสรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามมาตรฐานสากลเพ่ือ

รับมือภัยคุกคามทางออนไลน การดําเนินการตามเปาหมายดังกลาวนั้นจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความ

เขาใจทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร ที่มีคุณภาพเปนจํานวนมากในการขับเคล่ือนใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนา

ประเทศสูความเปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขัน

อยางมีศักยภาพตอไปในภายภาคหนา 

 นอกจากนี้แลวการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ที่จะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น สงผลใหความตองการวิศวกรทางดานไฟฟาสื่อสารสูงขึ้นตามมาดวย เพ่ือ

รวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความเขมแข็ง จําเปนตองพ่ึงพาวิศวกรดานนี้ในการออกแบบ วิจัย และ

พัฒนาธุรกิจดิจิทัล ใหเกิดความเขมแข็งและทันสมัยทนัตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกท้ังปจจุบันประเทศไทย

กําลังกาวเขาสูยุค 5G (Generation 5) ของการสื่อสาร เรียกไดวา เปน Generation ใหมของเทคโนโลยี

เครือขายไรสายที่จะมาแทนท่ีระบบ 4G ซ่ึงไมไดจํากัดแคมือถือเทานั้น แตรวมถึงอุปกรณทุกชนิดที่เชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตได (Internet of Things หรือ lOT) ซ่ึงบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นับวาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานเปนอยางมาก และมีแนวโนมที่เพิ่มมาก

ขึ้น  

 การพัฒนาบคุคลใหมีความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารที่มีขีดความสามารถ

สูง สําหรับการปฏิบัติงานในองคกรที่เกี่ยวของทั้งในสวนของภาครัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ใหมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนอยางมาก สําหรับการนํา

ความรูพื้นฐานไปประยุกตสรางงานวิจยัตอยอด อีกทั้งพัฒนาตนเองใหเปนวิศวกรที่เขมแข็งและนําพาประเทศสู

ความเจริญแบบยั่งยืน จึงจําเปนตองมีหลักสตูรที่สามารถสรางองคความรูทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร ใหกับผูที่ 
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สนใจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย 4.0 และแผนการผลิต

บัณฑิตในศตวรรษที่ 21   

 

11.2   สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมโลกาภิวัฒน การเปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายการทํางานอาชีพ ทําใหเกิดการ

แขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ สังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เปนสังคมแหงอุดมปญญาที่แขงขันกันดวยความรู ความสามารถ และความคิดสรางสรรค สงผลให

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ผูเรียนมีความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยี

ดานขอมูลและการส่ือสารท่ีสูงขึ้น ชอบคนหาขอมูลและเรียนรูดวยตนเองจากอินเทอรเน็ต ชอบแสดงความ

คิดเห็นและมีอิสระในการแสดงออก ชอบการเรียนรูท่ีสนุกสนานในลักษณะของ Active Learning เรียนรูตาม

ความสนใจของตนเอง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เนนผลงานมากกวาวิธีการ การผลิตบุคลากรทาง

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร จําเปนตองมีความพรอมท่ีจะเรียนรูและสามารถปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงใน

การพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพ นอกจากนี้แลวทางหลักสูตรฯ ยังเนนและ

สงเสริมการใชเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ เพ่ือสรางบัณฑิตที่เกงและดี ชวยชี้นําและ

ขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสม

กับวิถีชีวิตของสังคมไทย ซ่ึงจะเปนภูมิคุมกันท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นท้ังในระดับครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป อีกทั้งเพ่ือใหสอดรับกับวัฒนธรรมของสังคมไทยอยางย่ังยืนอีกดวย 

 หากพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชานี้ในภาพรวมระดับประเทศ จะเห็นวา นกัเรียน หันมาใหความ

สนใจในหลักสูตรสาขาวิชานี้เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเปนยุคแหงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ครบวงจร การส่ือสารมี

การเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดด และสาขาวิชานี้กําลังเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในยุคปจจุบันเปนอยาง

มาก   

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและความรูความ

เชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอใหตอบสนอง

ตอการเปล่ียนแปลงทางดานไฟฟาส่ือสาร เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล ใหความสําคัญในเร่ืองของจรรยาบรรณในวิชาชีพ การทํางานเปนทีมและการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับงานที่รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงกฎหมายของประเทศ และกฎหมายสากล  
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12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนคุณภาพและคุณธรรมของ

การผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการเรียนรู พรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับ

ลักษณะงาน ท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของสถาบันฯ และมุงมั่นเปน

หนึ่งในผูนําแหงการสรางสรรค นวัตกรรม งานวิจัยและการเรียนรูของประเทศ 

 

13. ความสมัพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  

13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังน้ี 

13.1.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศลิปากร เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

13.1.2 หมวดวชิาเฉพาะ ท่ีเปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร จํานวน 7 รายวิชา  

511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1     3(3-0-6) 

  (Calculus for Engineers I) 

 513 100 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 

 (General Chemistry) 

 513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-0) 

 (Practices in General Chemistry) 

  514 101 ฟสิกสทั่วไป 1      3(3-0-6)

    (General Physics I) 

 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2      3(3-0-6) 

  (General Physics II) 

  514 103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1     1(0-3-0) 

 (General Physics Laboratory I) 

 514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2     1(0-3-0) 

 (General Physics Laboratory II) 

 

 13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จํานวน 2 รายวิชา  

 600 201  ความคดิสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1          1(0-3-0) 

  (Creativity in Word of Technology and Engineering I) 

 600 202  ความคดิสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2          1(0-3-0) 

  (Creativity in Word of Technology and Engineering II) 



 

8 
 

  

มคอ.2 

 13.1.4  หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวศิวกรรม 

อุตสาหการและการจัดการ จํานวน 1 รายวิชา 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-4) 

        (Engineering Drawing) 

 

  13.1.5  หมวดวิชาเฉพาะ ท่ีเปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

จํานวน 1 รายวิชา  

615 112 กลศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 

        (Engineering Mechanics) 

 

 13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จํานวน 1 รายวิชา  

620 101 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 

        (Engineering Materials) 

 

 13.1.7 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 15 รายวิชา  

618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร    3(2-3-4) 

 (Computer Programming for Engineers)  

 618 112 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1     3(3-0-6) 

  (Electrical Engineering Mathematics I) 

 618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน      3(3-0-6) 

  (Fundamental of Electrical Engineering) 

 618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2     3(3-0-6) 

  (Electrical Engineering Mathematics II)  

 618 216  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับวิศวกร    2(2-0-4) 

  (English for Engineering Communication) 

 618 223  ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน   1(0-3-0) 

  (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 

 618 311 สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา     3(3-0-6) 

                 (Statistics for Electrical Engineering) 
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 618 317  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบื้องตนสําหรับวศิวกร   2(2-0-4) 

  (Basic Technical Writing for Engineers) 

 618 352  ไมโครคอนโทรลเลอรและอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งเบ้ืองตน 3(2-3-4) 

  (Microcontroller and Basic Internet of Things) 

 618 360 สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา       3(3-0-6) 

  (Electromagnetic Fields and Waves) 

 618 361  หลักการระบบสื่อสาร      3(3-0-6) 

  (Principles of Communication Systems) 

 618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล     3(3-0-6) 

  (Digital Signal Processing)  

 618 370  เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา    3(3-0-6) 

  (Instrumentation and Electrical Measurement) 

 618 371 ระบบควบคุมเชงิเสน      3(3-0-6) 

  (Linear Control Systems) 

 618 418  ภาษาองักฤษเพื่อการทํางานสําหรับวิศวกร   2(2-0-4) 

  (English for Engineering Work Life) 

 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอ่ืน จํานวน  4  รายวิชา 

 สาขาวิชาที่เปดสอนให สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  จํานวน  4  รายวิชา 

 631 328       การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

                  (Data Communication and Computer Networks) 

 631 451       อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง      3(3-0-6)  

                    (Internet of Things) 

 631 452       การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่    3(3-0-6)  

                    (Mobile Application Development) 

 631 453 ระบบความปลอดภัยไซเบอร          3(3-0-6) 

   (Cyber Security Systems) 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสตูร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญา 

 เพ่ือสรางและพัฒนาวิศวกรใหเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร มีทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และจิตอาสาตอสังคมและ

ประเทศ  

         1.2 ความสําคัญ 

ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและการประกอบธุรกิจอยาง

มาก เนื่องจากสามารถชวยสรางความสะดวกสบายและลดตนทุนในการผลิต ดังนั้นการพัฒนาและการนํา

เทคโนโลยีการสื่อสารมาใชอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจทั้งทางดานทฤษฎีและ

หลักการเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดทําการสํารวจบริษัทชั้นนําที่ ศิษยเกาในสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอรที่จบต้ังแตป 2551-2558 จํานวน 8 รุนที่เขาทํางาน พบวา เกินกวา

คร่ึงหนึ่งของนักศึกษาทั้งหมดที่จบและมีงานทําแลว ทํางานในสาขาที่เก่ียวของกับไฟฟาส่ือสาร เชน บริษัท 

แอดวานซ    อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท 

ทริปเปลทีบรอดแบนด จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  บริษัท หัวเวย เทคโนโลย่ี 

(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน อีกท้ังยังไดรับคําแนะนําจากบริษัท

ใหเรงเปดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารอีกดวย 

 1.3 วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร  

   1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1)  เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมศาสตรผูมีความรูความสามารถและศักยภาพในการ

ประกอบอาชีพดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารไดอยางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตผูมีความใฝรู มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา พรอมสําหรับ

การศึกษาในระดับสูงตอไป  

                  3)  เพื่อผลิตบัณฑิตผูมีวินัย ความคิด ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นได มีความเปนผูนํา และมีคุณธรรม  
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 1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ลําดับที ่ ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 

(Knowledge) (Bloom’s 

Taxonomy (Revised) 

Psychomotor 

Domain 

(Skills) 

Affective 

Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO1 อธิบายความหมายและคุณคา

ของศิลปะและการสรางสรรค

ได 

        

PLO2 อภิปรายความหมายของความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมได  

        

PLO3 ระบุความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจและทักษะ

พื้นฐานท่ีจําเปนตอการเปน

ผูประกอบการได 

        

PLO4 มีทักษะการใชภาษา และ

ส่ือสารไดตรงตามวัตถุประสงค

ในบริบทการสื่อสารที่

หลากหลาย 

         

PLO5 เลอืกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารไดตรงตาม

วัตถุประสงค ตลอดจนรูเทาทัน

ส่ือและสารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

และนําความรูไปใชในการ

พัฒนาตนเองและการดําเนิน

ชีวิต 
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ลําดับที ่ ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 

(Knowledge) (Bloom’s 

Taxonomy (Revised) 

Psychomotor 

Domain 

(Skills) 

Affective 

Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะ

ความสมัพันธระหวางบุคคล 

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 

ซ่ือสัตยสุจริต มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง  สงัคม 

และสิ่งแวดลอม 

        

PLO8 ใชความคิดสรางสรรคในการ

สรางผลงานหรือดําเนิน

โครงการได 

        

PLO9 คิดวิเคราะห วางแผน อยาง

เปนระบบ เพื่อแกไขปญหา

หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได 

 

 

 

 

       

หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 ระบุความรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่

จําเปนสาํหรับวิศวกรรมไฟฟา

ส่ือสารได 

        

PLO11 ประยุกตใชทักษะและความรู

ทางภาษาอังกฤษในงาน

วิศวกรรมได 

        

PLO12 อธิบายหลักการพ้ืนฐาน

ทางดานวิศวกรรมศาสตร ที่

จําเปนสาํหรับวิศวกรรมไฟฟา

ส่ือสารได 
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ลําดับที ่ ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 

(Knowledge) (Bloom’s 

Taxonomy (Revised) 

Psychomotor 

Domain 

(Skills) 

Affective 

Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO13 ใชเคร่ืองมือปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน 

        

PLO14 ออกแบบและพัฒนาระบบดาน

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารโดย

เลอืกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางถกูตองและเหมาะสม 

        

PLO15 ประยุกตใชความรูในการสราง

นวัตกรรมดานวิศวกรรมไฟฟา

ส่ือสารไดอยางสรางสรรค เพ่ือ

นําไปใชในการแกปญหาในงาน

จริงและสามารถทาํงานรวมกับ

ผูอื่นได  

        

PLO16 ประยุกตใชความรูในการ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพได

อยางมีจรรยาบรรณ มี

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

โดยสามารถสืบคนขอมูลและ

แสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวย

ตนเอง 

        

 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ  ในชอง “Cognitive Domain” ระดับตาง ๆ หรือชอง “Psychomotor 

Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูที ่

คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางดาน 

วิศวกรรมศาสตรผูมีความรู 

ความสามารถและศักยภาพในการ 

ประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารไดอยางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       

2. เพื่อผลิตบัณฑติผูมคีวามใฝรู มี

ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 

พรอมสําหรับการศึกษาในระดับสูงตอไป 

       

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตผูมีวินัย ความคิด 

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความ

เปนผูนํา และมีคุณธรรม  

       

 

 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
ดานวิชาการเพื่อใหอาจารยมี
สมรรถนะในการสอนเพื่อใหนักศึกษา
บรรลุ PLOs ของหลักสูตรได รวมทั้งมี
สมรรถนะในเร่ืองของการสอนของ
อาจารย เชน เทคนิคการสอน เทคนิค
การออกขอสอบ เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
ระยะเวลาชวงปดภาคการศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไป 

1. ประชุม วางแผน ติดตาม  
   ทบทวนการดําเนินงาน  
   หลักสูตร 
2. อบรมสัมมนาในดาน  
    วิชาการ หรือวิชาชพี 

รายงานผลการประชุม วางแผน 
และดําเนินงานโดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการประชุม เพ่ือ
วางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดย
อาจารยและนักศึกษาสามารถกาวทัน
หรือเปนผูนาํในการสรางองคความรู 
ใหม ๆ ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
สื่อสาร และสอดคลองกับความ
ตองการดานอุตสาหกรรม 
โดยจะเร่ิมกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรอยางนอย 2 ป กอนครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ป 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  
    โดยมีการพิจารณาปรับปรุง 
    หลกัสูตรทุก ๆ 5 ป 
2. สงเสริมใหอาจารยมีความ 
    เชี่ยวชาญมากข้ึน และมี 
    ความกาวหนาในสาขาอ่ืน ๆ  
    ที่เก่ียวของ โดยสนับสนุนให 
    อาจารยมีประสบการณท้ัง 
    ภายในและภายนอกประเทศ 
3. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน 
    ความตองการของ 
    ผูประกอบการดาน 
    วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  
   และรายงานการประเมิน  
   หลักสูตร จํานวนรายชื่อ 
   อาจารย พรอมประวัติ  
   ประสบการณ ผลงานทาง 
   วิชาการ การพัฒนาและ 
   ฝกอบรม  
2. รายงานประเมินความพึงพอใจ 
    ในการใชบัณฑิตของ 
    ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตมี 
    ความพึงพอใจ ในดานทกัษะ 
    ความรู ความสามารถ ในการ 
    ทาํงานโดยเฉล่ียในระดับดี 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร ใหทันสมัย เปนไปตาม

มาตรฐานไมตํ่ากวาที่ กว. กําหนด

ภายในระยะเวลา 5 ป 

ติดตามและประเมินหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 

     หลักสูตร 

 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ

ประเมนิผลของอาจารย 

ตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตรโดยครอบคลุมผลการเรียนรู

ทั้ง 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายใน

ระยะเวลา 2 ป 

พัฒนาทักษะการสอนของ 

อาจารยที่เนนการสอนดาน 

คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  

ทักษะทางปญญา ทักษะ 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ ทักษะในการ 

วิเคราะหและส่ือสาร โดยเปนไป 

ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของ 

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนโครงการการพัฒนา

ทักษะการสอนและการ

ประเมินผล 

 2. ระดบัความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอทักษะการสอน

ของอาจารย 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
แผนการสงเสริมการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญภายใน

ระยะเวลา 2 ป 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูแก     

    อาจารย เพ่ือสงเสริมการ  

    จัดการเรียนการสอนที่เนน  

    ผูเรียนเปนสําคัญ  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่   

    สนับสนุนการเรียนรูดวย  

    ตนเองอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมการประเมนิผลท่ีเนน  

   พัฒนาการของผูเรียน  

4. จัดกิจกรรมเสริมนอก 

    หลักสูตรท่ีเนนทักษะการ 

    เรียนรูท้ัง 5 ดาน ตามกรอบ 

    มาตรฐานคุณวฒิุระดับ 

    ปริญญาตรี 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน 

   ทักษะแกคณาจารย  

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  

    การจัดการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ 

    ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 

    การเรียนรูดวยตนเอง  

4. จํานวนรายวิชาท่ีใชการ 

    ประเมินผลท่ีเนนพัฒนาการ 

    ของผูเรียน  

5. ผลการประเมินการมีสวนรวม 

   ของผูเรียนในการจัดการเรียน 

   การสอน กิจกรรมทางวิชาการ  

   และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑ

ของ อว. ในทุกปการศึกษา และ

คณะกรรมการควบคุมการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) 

ดําเนินการในปแรกของการใช

หลักสูตร (ภายในระยะเวลา 1 ป ของ

การเรียน) 

จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ

มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญา

ตรีของ สกอ. และมาตรฐาน

วิชาชีพวิศวกรตามเกณฑของ

คณะกรรมการควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) 

หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน 

ของ อว. และเกณฑของ 

คณะกรรมการควบคุมการ 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

  1.1 ระบบ  

   จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกําหนดตาง ๆ  ใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือที่มีการ

เปล่ียนแปลงภายหลัง 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

   มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน จํานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 

8 สัปดาห 

  1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

   ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสตูร 

  2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   ภาคการศึกษาตน   เดอืนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 

   ภาคการศึกษาปลาย    เดอืนพฤศจกิายน – เมษายน 

   ภาคการศึกษาฤดูรอน  เดอืนเมษายน – มิถุนายน 

  2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   2.2.1 ตองสํา เร็จการศึกษาไม ตํ่ากวาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 

  2.2.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม และ/หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

  2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 

  2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

       2.3.1 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่

มีรูปแบบแตกตางจากเดิม โดยที่นักศึกษาจะมีสังคมท่ีกวางขึ้น ตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมท้ังมีกิจกรรม

ทั้งการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาตองสามารถบรหิารเวลาใหเหมาะสม  

2.3.2 ปญหาดานทักษะคณิตศาสตร ทักษะการใชภาษาอังกฤษ และทักษะทางดานวิศวกรรม 

โดยนักศึกษาจะตองใชตาํราเรียนที่เปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ 
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2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากดัของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 กลยุทธในการดําเนนิการเพ่ือแกไขปญหานักศึกษาดานการปรับตัว ทางคณะและภาควิชาฯ 

จะจัดใหมีการดูแลอยางใกลชิดโดยอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาชวยสอน 

2.4.2 กลยุทธในการแกไขปญหาดานความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

และพื้นฐานทางวิศวกรรม จัดใหมีการสอนปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตรและทักษะทางดานวิศวกรรม ในภาค

การศึกษาฤดูรอนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเรียน 

 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

 ช้ันปที่  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ชั้นปที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปที่ 2   50 50 50 50 

ชั้นปที่ 3     50 50 50 

ชั้นปที่ 4       50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 

  

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

  

 

 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาบํารุงการศึกษา 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

คาลงทะเบียน 

(19,000/คน) 

1,900,000 3,800,000 5,700,000 7,600,000 7,600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,300,000 6,200,000 8,100,000 8,100,000 
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 2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดําเนินการ 

คาใชจายบุคลากร 2,100,000 2,184,000 2,271,360 2,362,214 2,456,703 

คาใชจายดําเนินงาน 310,000 710,000 1,210,000 1,710,000 1,710,000 

ทุนการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รายจายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,410,000 2,894,000 3,481,360 4,072,214 4,166,703 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คาครุภัณฑเพื่อการพฒันา

หลักสูตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

คาสิ่งกอสราง - - - - - 

คาเสื่อมราคา 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

รวม (ข) 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 

รวม (ก)+(ข) 3,180,000 3,664,000 4,251,360 4,842,214 4,936,703 

จํานวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 63,800 36,740 28,409 24,261 24,734 

 

 หมายเหตุ : คาใชจายสูงสดุตอคนตอป 63,800 บาท 

 

  2.7 ระบบการศึกษา 

   []  แบบชั้นเรียน 

   [    ]  แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 

   [    ]  แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

   [    ]  แบบทางไกลอินเทอรเน็ต 

   [    ]  อื่น ๆ (ระบุ) 
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  2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
   เปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  146  หนวยกิต 
   3.1.2 โครงสรางหลักสตูร 
 
    โครงสรางหลักสตูร (ปกติ) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ  จํานวน  24 หนวยกิต 
   วิชาบังคับเลือก                         จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา   110 หนวยกิต 
    กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี       จํานวน          42 หนวยกิต 
    กลุมวิชาบังคับ       จํานวน   53 หนวยกิต 
    กลุมวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา      15 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสร ี  จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 
           โครงสรางหลักสตูร (สหกิจศึกษา) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
   วิชาบังคับ  จํานวน   24 หนวยกิต 
   วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา   110 หนวยกิต 
    กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        จํานวน          42 หนวยกิต 
    กลุมวิชาบังคับ        จํานวน   62 หนวยกิต 
    กลุมวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสร ี  จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 

  3.1.3 รายวิชา 

   3.1.3.1 รหัสวิชา  

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

        กลุมวิชาทกัษะสังคมและทักษะชีวิต   

     SU101 – SU109  วิชาบังคับ  

     SU110 – SU199  วิชาเลือก  
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     กลุมวิชาภาษา   

     SU201 – SU209  วิชาบังคับ  

     SU210 – SU299  วิชาเลือก  

     กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม   

     SU301 – SU309 วิชาบังคับ  

     SU310 – SU399  วิชาเลือก  

     กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ   

     SU401 – SU409  วิชาบังคับ  

     SU410 – SU499  วิชาเลือก 

 

     หมวดวิชาเฉพาะ  

     กาํหนดไวเปนเลข 6 หลักโดยแบงออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานหรือกลุมวิชาที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ 

ดังนี้  
                               511   ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
                               513   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
                               514   ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
 600 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

                 614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 

              การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

         615 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

         618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

620 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

631  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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  เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสวิชา ดังน้ี 

เลขตัวแรก   หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ 
 

 

    1  = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปท่ี  1, 2 และ 3 

    2  = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปท่ี  2  

    3    = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปท่ี  2 และ 3 

    4 และ 5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปที่  4 

 
     เลขตัวที่สอง  หมายถึง     กลุมของรายวิชา   คือ 

    0  = กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
    1  = กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตรวิศวกรรม  

และภาษา 
              2 และ 3 = กลุมวิชาส่ือสารและการประมวลผล 
    4  = กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5  = กลุมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
    6  = กลุมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 
    7  = กลุมวิชาเคร่ืองมือวัดและการควบคุม  

8          =       กลุมอ่ืน ๆ 
    9  = กลุมวิชาฝกงาน สหกจิศึกษา สัมมนาและโครงงาน 
    เลขตัวที่สาม  หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา 
 
   3.1.3.2 การคิดหนวยกิต 

    รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

              รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

              การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก  จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

(บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหแลวหาร

ดวย 3  ซ่ึงมีวิธีคดิ  ดังนี้ 
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     จํานวนหนวยกิต = บ + ป + น 
                3 
   การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยเลข 4 ตัวคือ 

เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 
 

เลขตัวที่สอง สาม และส่ี อยูในวงเล็บบอกโดย 
      เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 
      เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
      เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาตอสัปดาห 
 

   3.1.3.3  รายวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

 วิชาบังคับ จํานวน 24  หนวยกิต 

 กลุมวิชาทกัษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU101   ศิลปะศิลปากร                                      3(3-0-6) 

 (Silpakorn Arts) 

SU102  ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Creative Silpakorn) 

 

กลุมวิชาภาษา 

SU201*  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

 (English in the Digital Era) 

SU202*  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ  3(2-2-5) 

 (English for International Communication) 

SU203  ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค  3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills) 

 

กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม   

SU301  พลเมืองต่ืนรู  3(3-0-6) 

(Active Citizen) 

 

กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ   

SU401  ความเปนผูประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม  3(3-0-6) 

(Innovation-Driven Entrepreneurship) 
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SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 

(Innovation and Design) 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ต้ังแต B1 

ขึ้นไป และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ต้ังแต 

B2 ข้ึนไป หรือมีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนท่ีเทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับ

ยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะไดรับผลการศึกษาเปน S (Satisfactory) และไดรับหนวยกิต

สะสมโดยไมนาํมาคํานวณคาผลการเรียนเฉล่ีย 

 

วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวติ 

SU110 มนุษยกับการสรางสรรค       3(3-0-6) 

(Man and Creativity) 

SU111 บาน         3(3-0-6) 

(Home) 

SU112 ความสุข         3(3-0-6) 

(Happiness)  

SU113 การต้ังคําถามและวิธีการ       3(3-0-6)  

(Asking Questions and Methods)  

SU114 เทคโนโลยีเปล่ียนโลก       3(3-0-6) 

 (Disruptive Technology) 

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6)  

 (Food for Health)  

SU116 ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย     3(3-0-6)  

 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น      3(3-0-6) 

 (Art and Visual Culture)  

SU118 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต    3(3-0-6) 

 (Architecture and Art in South East Asia) 

SU119 การอานวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 

 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

SU120 ไทยศกึษา        3(3-0-6) 

 (Thai Studies) 
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SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน      3(3-0-6) 

 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

SU122 สมาธิเชิงประยุกต        3(3-0-6) 

 (Applied Meditation) 

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม      3(3-0-6) 

 (Ways of Life in Multicultural Society) 

SU124 เหตุการณโลกปจจุบัน       3(3-0-6) 

 (Contemporary World Affairs) 

SU125 มนุษยกับการคดิ         3(3-0-6) 

 (Man and Thinking) 

SU126   ศิลปะและส่ือรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน     3(3-0-6) 

 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลกัษณในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 

 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

SU128 การตีความศิลปะ        3(3-0-6) 

 (Interpretation of Arts) 

SU129  ทกัษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ     3(3-0-6) 

 (Information and Media Literacy Skills) 

SU130 การพัฒนาการคิด        3(3-0-6) 

 (Thinking Development) 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน      3(3-0-6) 

 (Introduction to Information Management) 

SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3     3(3-0-6) 

 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

SU133  การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน      3(3-0-6) 

 (Household Environmental Management) 

SU134 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

SU135  ศิลปะการดาํรงชีวิต       3(3-0-6)  

 (Art of Living)  

SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 (Technology of Appliances in Daily Life)  
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SU137  เทคโนโลยีการส่ือสารกับมนุษย      3(3-0-6)  

 (Communication Technology and Human)  

SU138 ไฟฟากับชวิีตประจําวัน       3(3-0-6) 

 (Electricity and Everyday Life) 

SU139 การพัฒนาภาวะผูนํา       3(3-0-6) 

 (Leadership Development) 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 

 (Renewable Energy Technology) 

SU141   การแกปญหาแบบสรางสรรค      3(3-0-6) 

 (Creative Problem Solving) 

SU142 ดนตรีอาเซียน        3(3-0-6) 

 (ASEAN Music) 

SU143 สนุทรียภาพแหงการฟง       3(3-0-6)  

 (Aesthetics of Listening)  

SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

 (Meditation in Daily Life) 

SU145 สงัคมและวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 

 (Thai Society and Culture) 

SU146 โครงการพระราชดําริ       3(3-0-6) 

 (Royal Initiative Projects) 

SU147 ภาพและเสียงดจิทิัล       3(3-0-6) 

 (Digital Imaging and Sound) 

SU148  พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 

  (Dynamics of Thai Society)   

SU149  การดแูลสุขภาพ        3(3-0-6) 

  (Health Care)   

SU150  ภาพยนตรวิจักษ         3(3-0-6)  

 (Film Appreciation) 

SU151  ความเขาใจในอารยธรรมโลกยคุโบราณ     3(3-0-6) 

 (Understanding  Ancient World Civilization) 

SU152  ภูมิปญญาไทยกบัการสรางสรรค      3(3-0-6)  

 (Thai Wisdom and Creativity) 
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SU153  สุนทรียศาสตรเบื้องตน       3(3-0-6)  

  (Basic Aesthetics) 

SU154 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก    3(3-0-6)  

  (Design and Creation in Oriental Arts) 

SU155 มองกรุงเทพผานศิลปะ  3(3-0-6) 

 (Understanding Bangkok through Its Art) 

SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 

 (Art in Thai Society and Culture) 

SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

 (Culture in Everyday Life) 

SU158 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 

 (Exercise for the Quality of Life) 

 
 

กลุมวิชาภาษา   

SU210 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน    3(3-0-6) 

 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

SU211 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซยีน    3(3-0-6) 

 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

SU212 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารดานวัฒนธรรม      3(3-0-6)  

 (French for Cultural Communication)  

SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 

 (Thai Language for Life Development) 

SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ       3(3-0-6) 

 (Chinese for Careers) 

SU215 นิทานและการละเลนพ้ืนบาน      3(3-0-6) 

 (Folktales and Folk Plays) 

SU216 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ      3(3-0-6) 

 (English Reading for Criticism) 

SU217 การนาํเสนอเชิงสรางสรรคดวยภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

 (Creative Pitching and Presentation in English) 

 



 

28 
 

  

มคอ.2 

SU218  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      3(3-0-6) 

 (English for Science and Technology)   

 

กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม   

SU310 การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

 (Cultural Heritage Conservation and Management)  

SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21    3(3-0-6) 

 (Creation and Innovation in the 21st Century) 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถ ี       3(3-0-6)  

 (Gender and Sexuality)  

SU313 ธรรมชาติวิจักษ        3(3-0-6) 

 (Nature Appreciation) 

SU314 รักษนก         3(3-0-6) 

 (Bird Conservation) 

SU315 การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม    3(3-0-6) 

 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 

SU316 โลกของจุลินทรีย        3(3-0-6) 

 (Microbial World) 

SU317 อนิเทอรเน็ตสีขาว        3(3-0-6) 

 (White Internet) 

SU318 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 

 (Environment, Pollution and Energy) 

SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน    3(3-0-6)  

 (Science and Technology for Sustainable Development)  

SU320  โลกแหงนวัตกรรม        3(3-0-6)  

 (World of Innovations)  

SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม      3(3-0-6)  

 (Materials and Environmental Impacts)  

SU322  การดูแลสัตวเลี้ยง        3(3-0-6) 

 (Pet Care) 

SU323 จิตสาธารณะ        3(3-0-6) 

 (Public Mind) 
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SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอตุสาหกรรม  3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)    

SU325 ภมูภิาคโลก  3(3-0-6) 

 (World Regions)    

 

กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ   

SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ      3(3-0-6) 

 (Records and Archives Management) 

SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ     3(3-0-6) 

 (Mushroom Farming and Business Extension) 

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต    3(3-0-6) 

 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

SU413  มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชวีภาพ     3(3-0-6)  

 (Amazing Biotechnology Products)  

SU414  ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลติ     3(3-0-6)  

 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  

SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานสาํหรับผูประกอบการ    3(3-0-6) 

 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

SU416 ธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 

 (Digital Business) 
 

  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  110  หนวยกิต ประกอบดวย 

  (1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวน 42 หนวยกิต ประกอบดวย 

511 104  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1        3(3-0-6) 

 (Calculus for Engineers I)   

513 100 เคมีทั่วไป  3(3-0-6)  

 (General Chemistry)       

513 105 ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป        1(0-3-0)  

 (General Chemistry Laboratory)  

514 101 ฟสิกสทั่วไป 1         3(3-0-6)  

 (General Physics I) 
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514 102 ฟสิกสทั่วไป 2         3(3-0-6) 

 (General Physics II)  

514 103 ปฏิบัตกิารฟสิกสทั่วไป 1        1(0-3-0) 

 (General Physics Laboratory I)        

514 104 ปฏิบัตกิารฟสิกสทั่วไป 2        1(0-3-0) 

 (General Physics Laboratory II)  

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4)  

 (Engineering Drawing) 

615 112  กลศาสตรวิศวกรรม        3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics) 

618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร                    3(2-3-4) 

 (Computer Programming for Engineers) 

618 112  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1                3(3-0-6) 

 (Electrical Engineering Mathematics I) 

618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2                3(3-0-6) 

 (Electrical Engineering Mathematics II)  

618 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับวิศวกร      2(2-0-4) 

 (English for Engineering Communication) 

618 311 สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา       3(3-0-6) 

 (Statistics for Electrical Engineering) 

618 317 การเขียนภาษาอังกฤษเชงิเทคนิคเบื้องตนสําหรับวิศวกร    2(2-0-4) 

 (Basic Technical Writing for Engineer)  

618 418 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานสําหรับวิศวกร     2(2-0-4) 

 (English for Engineering Work Life) 

620 101       วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 
 

 (2) กลุมวิชาบังคับ (ปกติ)  จํานวน  53  หนวยกิต  ประกอบดวย 
600 201  ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                1(0-3-0) 

 (Creativity in Word of Technology and Engineering I) 
600 202  ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2               1(0-3-0) 
 (Creativity in Word of Technology and Engineering II) 
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618 120  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 223 ปฏิบัตกิารไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
 (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 

618 352  ไมโครคอนโทรลเลอรและอนิเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งเบื้องตน   3(2-3-4) 

 (Microcontroller and Basic Internet of Things) 

618 360 สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา        3(3-0-6) 

 (Electromagnetic Fields and Waves) 

618 361 หลักการระบบส่ือสาร       3(3-0-6) 

 (Principles of Communication Systems) 

618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล       3(3-0-6) 

 (Digital Signal Processing) 

618 370  เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา      3(3-0-6) 

 (Instrumentation and Electrical Measurement) 

618 371  ระบบควบคุมเชิงเสน    3(3-0-6) 

   (Linear Control Systems) 

631 220  ปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1     1(0-3-0) 

   (Electrical Communications Engineering Laboratory I) 

631 221   ปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2    1(0-3-0) 

   (Electrical Communications Engineering Laboratory II) 

631 231   สญัญาณและระบบ            3(3-0-6)   

   (Signals and Systems) 

631 260   วงจรอิเล็กทรอนกิสแบบแอนาล็อกและดิจิทัล     3(3-0-6) 

   (Analog and Digital Electronic Circuits) 

631 261   การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล     3(3-0-6)  

   (Electromechanical Energy Conversion) 

631 326  การส่ือสารแบบดิจิทัล    3(3-0-6) 

   (Digital Communication) 

631 327   เครือขายการส่ือสารและสายสงสัญญาณ    3(3-0-6) 

   (Communication Network and Transmission Lines) 

631 328   การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                 3(3-0-6) 

   (Data Communication and Computer Networks) 
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631 329  วิศวกรรมสายอากาศ    3(3-0-6) 

   (Antenna Engineering) 

631 390  การฝกงาน                     1*(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

   (Training) 

631 424  การส่ือสารทางแสง    3(3-0-6) 

   (Optic Communication) 

631 495  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1    1(0-3-0) 

   (Electrical Communications Engineering Project I) 

631 496  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2    2(0-6-0) 

   (Electrical Communications Engineering Project II) 

 

 (3) กลุมวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา)  จํานวน  62  หนวยกิต  ประกอบดวย 
600 201  ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                1(0-3-0) 
 (Creativity in Word of Technology and Engineering I) 
600 202  ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2               1(0-3-0) 
 (Creativity in Word of Technology and Engineering II) 
618 120  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 223 ปฏิบัตกิารไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
 (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 

618 352  ไมโครคอนโทรลเลอรและอนิเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งเบื้องตน   3(2-3-4) 

 (Microcontroller and Basic Internet of Things) 

618 360 สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา        3(3-0-6) 

 (Electromagnetic Fields and Waves) 

618 361 หลักการระบบส่ือสาร       3(3-0-6) 

 (Principles of Communication Systems) 

618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล       3(3-0-6) 

 (Digital Signal Processing) 

618 370  เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา      3(3-0-6) 

 (Instrumentation and Electrical Measurement) 

618 371  ระบบควบคุมเชิงเสน    3(3-0-6) 

   (Linear Control Systems) 

631 220  ปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1     1(0-3-0) 

   (Electrical Communications Engineering Laboratory I) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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631 221   ปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2    1(0-3-0) 

   (Electrical Communications Engineering Laboratory II) 

631 231   สญัญาณและระบบ            3(3-0-6)   

   (Signals and Systems) 

631 260   วงจรอิเล็กทรอนกิสแบบแอนาล็อกและดิจิทัล     3(3-0-6) 

   (Analog and Digital Electronic Circuits) 

631 261   การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล     3(3-0-6)  

   (Electromechanical Energy Conversion) 

631 326  การส่ือสารแบบดิจิทัล    3(3-0-6) 

   (Digital Communication) 

631 327   เครือขายการส่ือสารและสายสงสัญญาณ    3(3-0-6) 

   (Communication Network and Transmission Lines) 

631 328   การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                 3(3-0-6) 

   (Data Communication and Computer Networks) 

631 329  วิศวกรรมสายอากาศ    3(3-0-6) 

   (Antenna Engineering) 

631 390  การฝกงาน                     1*(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

   (Training) 

631 391   เตรียมสหกิจศึกษา                                          1(0-3-0) 

   (Preparation for Cooperative Education) 

631 424  การส่ือสารทางแสง    3(3-0-6) 

   (Optic Communication) 

631 493   สหกิจศึกษา                     9(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 

   (Cooperative Education) 

631 494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรบัสหกิจศึกษา    2(0-6-0) 

 (Electrical Communications Engineering Project for Cooperative Education) 
 
 (4) กลุมวิชาเลือก (ปกติ) จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ  
กลุมวิชาเลือก (สหกิจศึกษา) จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
618 446 ระบบคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 (Industrial Computer Systems)  
618 449 การรูจํารูปแบบเบื้องตน       3(3-0-6) 
 (Introduction to Pattern Recognition)  
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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618 466 การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องตน    3(3-0-6) 

   (Introduction to Digital Image Processing) 

618 473  เซน็เซอรและทรานสดิวเซอร    3(3-0-6) 

   (Sensors and Transducers)  

618 480  วิศวกรรมเสยีง    3(3-0-6) 

   (Audio Engineering) 

618 481  อะคูสตกิสวิศวกรรมเบื้องตน   3(3-0-6) 

   (Introduction to Engineering Acoustics)  

618 484  การเปนผูประกอบการกับงานนวัตกรรม    3(3-0-6) 

   (Innovation and Entrepreneurships) 

618 529 อปุกรณทางแสง        3(3-0-6) 

 (Optical Devices) 

618 535  พื้นฐานเคร่ืองมือชีวการแพทย    3(3-0-6) 

   (Fundamentals of Biomedical Instrumentation) 

618 536  อปุกรณและการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง   3(3-0-6) 

   (Advanced Electronic Devices and Circuit Design) 

618 568  การประมวลผลภาพทางการแพทย    3(3-0-6) 

   (Medical Image Processing)  

618 574  วิศวกรรมหุนยนต    3(3-0-6) 

   (Robotics Engineering)  

631 330   การส่ือสารแถบความถ่ีกวาง     3(3-0-6)  

   (Broadband Communication) 

631 332  วิศวกรรมไมโครเวฟ    3(3-0-6) 

   (Microwave Engineering) 

631 425   การส่ือสารไรสาย     3(3-0-6)  

   (Wireless Communication) 

631 433   ทฤษฎีขาวสาร     3(3-0-6)  

   (Information Theory) 

631 434   การส่ือสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห     3(3-0-6)  

    (Multi-carrier Digital Communications) 

631 436   การส่ือสารดาวเทียม     3(3-0-6)  

   (Satellite Communication) 

631 451   อนิเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง     3(3-0-6)  

   (Internet of Things) 
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631 452  การพัฒนาแอพพลิเคชนับนอุปกรณเคล่ือนที่      3(3-0-6) 

 (Mobile Application Development) 

631 453 ระบบความปลอดภัยไซเบอร        3(3-0-6) 

 (Cyber Security Systems) 

631 497 หัวขอพิเศษ        3(3-0-6) 

 (Special Topic) 

631 498 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Electrical Communications Enginneering I) 

631 499 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Electrical Communications Enginneering II) 
 

      หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือวิชาที่สอน

ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา

ในกลุมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยในกลุมวิชาบังคับและวิชา

เลอืกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใดรายวิชา 

                     หนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

   3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกติ) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

     

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU101 ศิลปะศลิปากร 3(3-0-6) 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

SU301 พลเมืองต่ืนรู 3(3-0-6) 

511 104  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 

514 101  ฟสิกสทั่วไป 1 3(3-0-6) 

514 103  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-0) 

618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร 3(2-3-4) 

รวมจํานวน 19 

 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU102 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

SU203 ทกัษะการส่ือสารอยางสรางสรรค 3(3-0-6) 

SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

514 102 ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0-6) 

514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-0) 

618 112 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

513 100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

513 105  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

600 201 ความคดิสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 

618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  3(3-0-6) 

618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2 3(3-0-6) 

618 223 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสพื้นฐาน 1(0-3-0) 

618 361  หลักการระบบส่ือสาร  3(3-0-6) 

631 220 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1  1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกติ 

(บ-ป-น) 

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
618 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับวิศวกร  2(2-0-4) 
631 221  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2 1(0-3-0) 
631 231 สัญญาณและระบบ   3(3-0-6) 

631 260  วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อกและดิจิทัล 3(3-0-6) 

631 261 การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชงิกล   3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

618 352 ไมโครคอนโทรลเลอรและอินเทอรเนต็แหงสรรพส่ิงเบ้ืองตน 3(2-3-4) 
618 360 สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
618 370 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 
620 101  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
631 328 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร               3(3-0-6) 

รวมจํานวน 21 

  
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

618 311 สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

618 317 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบื้องตนสําหรับวิศวกร  2(2-0-4) 
618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

618 371 ระบบควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6) 

631 326 การส่ือสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

631 327  เครือขายการส่ือสารและสายสงสัญญาณ 3(3-0-6) 

631 329 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 20 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

631 390 การฝกงาน 1*(ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง) 

รวมจํานวน - 

*นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลกัสูตร 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 9 

 วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 13 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

618 418  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานสําหรับวิศวกร 2(2-0-4) 

631 424 การส่ือสารทางแสง   3(3-0-6) 

631 496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 2(0-6-0) 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

 วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 16 
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3.1.4.1 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

     

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU101 ศิลปะศลิปากร 3(3-0-6) 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

SU301 พลเมืองต่ืนรู 3(3-0-6) 

511 104  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 

514 101  ฟสิกสทั่วไป 1 3(3-0-6) 

514 103  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-0) 

618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร 3(2-3-4) 

รวมจํานวน 19 

 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU102 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

SU203 ทกัษะการส่ือสารอยางสรางสรรค 3(3-0-6) 

SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

514 102 ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0-6) 

514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-0) 

618 112 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

513 100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

513 105  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

600 201 ความคดิสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 

618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  3(3-0-6) 

618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2 3(3-0-6) 

618 223 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 1(0-3-0) 

618 361  หลักการระบบส่ือสาร  3(3-0-6) 

631 220 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1  1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

600 202 ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
618 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับวิศวกร  2(2-0-4) 
631 221  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2 1(0-3-0) 
631 231 สัญญาณและระบบ   3(3-0-6) 

631 260  วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อกและดิจิทัล  3(3-0-6) 

631 261 การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชงิกล   3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

618 352 ไมโครคอนโทรลเลอรและอินเทอรเนต็แหงสรรพส่ิงเบ้ืองตน 3(2-3-4) 
618 360 สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
618 370 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 
620 101  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
631 328 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร               3(3-0-6) 

รวมจํานวน 21 
  
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

618 311 สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

618 317 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบื้องตนสําหรับวิศวกร  2(2-0-4) 
618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

618 371 ระบบควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6) 

631 326 การส่ือสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

631 327  เครือขายการส่ือสารและสายสงสัญญาณ 3(3-0-6) 

631 329 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 
631 391 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 21 

 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

631 390 การฝกงาน 1*(ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง) 

รวมจํานวน - 

* นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

631 493   สหกิจศกึษา 9(ไมนอยกวา 

640 ชั่วโมง) 

รวมจํานวน 9 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

618 418  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานสําหรับวิศวกร 2(2-0-4) 

631 424 การส่ือสารทางแสง   3(3-0-6) 

631 494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสาํหรับสหกจิศึกษา  2(0-6-0) 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

 วิชาเลือกเสรี 6 

รวมจํานวน 19 
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    3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

SU101 ศิลปะศิลปากร         3(3-0-6) 

 (Silpakorn Arts) 

  ความซาบซึ้งในคุณคาและความงามของธรรมชาติ งานสรางสรรคทางศิลปะ ทัศนศิลป 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปตยกรรม ท้ังของไทยและ

ตางประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรยีศาสตร 

  Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 

performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and 

foreign countries, and aesthetic connections. 

 

SU102 ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Creative Silpakorn) 

  การบูรณาการการเรียนรู ผานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการดวยกิจกรรม

สรางสรรค การพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการเปนผูตามที่ดี ทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะการ

เรียนรูและการทํางานอยางสรางสรรค ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การ

ปลูกฝงเอกลักษณและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศลิปากรใหกับนักศึกษา  โครงการสรางสรรคใน

ประเด็นท่ีสนใจภายใตการดแูลของอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหเกิดการรับรูหรือการเปล่ียนแปลง  

  Integration of project- based learning focusing on creative activities;  

development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative 

learning and working, students’  community and social responsibilities; instilling 

Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest 

under the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes. 
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SU110 มนุษยกบัการสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Man and Creativity) 

  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคทั้งส่ิงท่ีเปนนามธรรม

และรูปธรรม ซ่ึงเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตาง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ

สมัยมาถึงปจจุบัน  ปจจัยท่ีเอื้อตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค ลักษณะและผลผลิตของ

การสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะหขอมูล

ในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

  Evolution of mankind; mankind’ s role in abstract and concrete creation, the 

foundations of human civilization, from the past to the present; contributing factors, 

processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on mankind in each 

period; analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 

 

SU111 บาน  3(3-0-6) 

 (Home) 

  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมของคาํวาบาน ความเปนพ้ืนที่ 

เทคโนโลยีและการออกแบบบาน เพศสภาพกับบาน บานในบริบทของการทองเที่ยว   โลกาภิวัตน 

ความเปนชาติ คนไรบาน การเนรเทศ และการนาํเสนอความเปนชาติ 

  Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the 

word ‘home’ ; space, technology and home design; gender and home; home in 

context of tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; 

presentation of nationality. 

  

SU112 ความสขุ 3(3-0-6) 

 (Happiness)  

  ความหมาย วิทยาศาสตร และจิตวิทยาแหงความสุข การจัดการความสุข นิสัยสรางสุข  กล

ยุทธเพ่ิมความสุขดวยการคิดบวก การออกกําลังกาย อาหาร และการฝกสต ิ

  Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; 

habits of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, 

mindfulness practic 
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SU113 การตั้งคําถามและวิธีการ 3(3-0-6)  

 (Asking Questions and Methods)  

  การต้ังคําถามรูปแบบตาง ๆ ตามศาสตรและสาขาวิชา การต้ังคําถามเพ่ือสรางและแสวงหา

ความรู วิธีการต้ังคําถาม การต้ังคําถามโดยบูรณาการศาสตรและศิลป   

  Asking questions in various forms according to science and subjects; asking to 

create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions 

by integrating science and arts. 

 

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 

 (Disruptive Technology) 

  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความสําคัญของเทคโนโลยีที่

ขับเคลื่อน สรางมูลคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรขอมูล ปญญาประดิษฐ  ระบบ

ประมวลผลกลุมเมฆ อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีดานการเงินและโครงขายบัญชี

ธุรกรรมออนไลน และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  Overview of the dynamic process of technological innovation; importance of 

technology- driven value creation and economic growth; data science; artificial 

Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block 

chain; other related technologies. 

 

SU115  อาหารเพ่ือสขุภาพ 3(3-0-6)  

 (Food for Health)  

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร สุขลักษณะ

ของอาหารกับสุขภาพ อาหารท่ีไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 

ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ 

ความปลอดภยัดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค 

  Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; food 

hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; 

nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives, 

and packaging; food safety and consumer protection. 
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SU116 ศิลปะสมยัใหมและรวมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  

 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

  เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย              

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหมของตะวันตก ผลงานและ

แนวความคิดในการสรางสรรคของศิลปนคนสําคัญ 

  Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in 

Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art 

works and creative concepts of key artists. 

 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  

 (Art and Visual Culture)  

  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจากปจจัย

ของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมโลก 

  Visual cultural products in art, design and architecture influenced by 

philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of a 

global society. 

  

SU118 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

 (Architecture and Art in South East Asia) 

  การต้ังถิ่นฐานที่สัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน พัฒนาการทางประวัติศาสตร คติ

ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน พัฒนาการทางสถาปตยกรรม ศิลปะและมรดก

ทางสถาปตยกรรมที่เก่ียวของ และสถาปตยกรรมรวมสมัยที่เปนเอกลักษณของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

 Development of settlements in relation to geography and ecology; 

development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; 

development of architecture and its related arts and architectural heritage; 

contemporary architecture unique to South East Asia. 
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SU119 การอานวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

  วิธีการอานและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารสําคัญในวรรณกรรม 

คุณคาของวรรณกรรม ประโยชนของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 

literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 

 

SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 (Thai Studies) 

  ลักษณะสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในดานประวัติศาสตร ศาสนาและความเชื่อ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป และวัฒนธรรมการแตงกาย 

  มีทัศนศกึษานอกสถานท่ี  

  Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, 

religions and beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 

  Fieldwork required. 

 

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

  ความรูพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน 

เร่ิมต้ังแตการเกิดจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต 

  Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in 

Thailand and the ASEAN countries. 

 

SU122 สมาธเิชิงประยุกต  3(3-0-6) 

 (Applied Meditation) 

   การเรียนรูทฤษฎี และการฝกสมาธิประยุกต ผานกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเอง ดาน

คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรค 

   มีการศึกษานอกสถานที่ 

   Learning theory and meditation practice through self- development activities 

in terms of morality, ethics, and creativity. 

   Field trips required.     
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SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Ways of Life in Multicultural Society) 

   ความเขาใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผานกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและการ

ดํารงชีวิตของกลุมคนตาง ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเขาใจซึ่งกันและกันและ

การอยูรวมกนั 

   Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 

activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in multicultural 

society for peaceful co-existence. 

 

SU124 เหตุการณโลกปจจบุัน 3(3-0-6) 

 (Contemporary World Affairs) 

  การวิเคราะหรากฐานดานประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณทาง

ธรรมชาติของเหตุการณสําคัญในปจจุบนั เชื่อมโยงเหตุการณเหลานั้นกับผลกระทบตอสงัคมโลก 

  Analysis of historical, political, and socio- economic root and natural 

phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the global 

community. 

  

SU125 มนุษยกบัการคิด  3(3-0-6) 

 (Man and Thinking) 

  ความสําคัญของการคิด ความคิดแบบเปนเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะห

และสังเคราะห การคิดแบบวิทยาศาสตร การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน การคิดแบบ

สรางสรรค การคิดเชิงนวัตกรรม 

  Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 

synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; 

creative thinking;  innovative thinking. 
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SU126   ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 

 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

  การศึกษาพ้ืนที่ตัวอยาง พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ ของศิลปะและส่ือรวมสมัย

ประยุกตทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใชเพ่ือการพัฒนาชุมชน สําหรับเปนตนแบบแกผูเรียน

ในการสรางสรรคผลงานและเคร่ืองมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

  Area-based study; development and process of contemporary applied arts 

and media in the Eastern and Western world for community development as a 

model for students to apply to their own project and as a tool for knowledge 

seeking. 

 

SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

  ที่มา กระบวนการเรียนรู และการตีความ ระบบสัญลักษณท่ีมีความแตกตางกัน   ในแตละ

วัฒนธรรม  ความเขาใจระบบสัญลักษณที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผานสื่อรวมสมัยตาง ๆ การ

เรียนรูตลอดชีวิตในสถานการณที่เปล่ียนไป 

  Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 

culture to culture; understanding of symbolism in the 21st century through various 

contemporary media; lifelong learning in changing situations. 

 

SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Arts) 

  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรูในความ

แตกตางทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะหประเด็นปญหารวมสมัย สํานึกทางจริยธรรม ความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

  Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; awareness 

of the multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical 

consciousness; social and personal responsibility. 

  

 

 

 



 

51 
 

  

มคอ.2 

 

SU129  ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 

 (Information and Media Literacy Skills) 

  ความสําคัญของการรูสารสนเทศ ประเภทของส่ือสารสนเทศ เคร่ืองมือชวยคน และการ

คัดเลือกแหลงสารสนเทศเพ่ือการสรางงานและการอางอิงขอมูลรูปแบบตาง ๆ  วิเคราะห

กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรูขาวสาร และความสัมพันธของสารสนเทศกับ

ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไรพรมแดน 

  Importance of information literacy; types of information; tools in searching  

information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 

information production process; freedom of information; relationship between 

information and issues relating to politics, economy, society and culture in a 

borderless society. 

 

SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 

 (Thinking Development) 

  ความหมาย ความสําคัญของการคิค  การคิดกับการทํางานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดที่สําคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพฒันาชีวิตและสังคม 

  มีกจิกรรมนอกสถานที ่

  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 

thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking 

for life and social development.  

  Fieldwork required. 

 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Information Management) 

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมขอมูล การจัดเตรียมขอมูล  

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล การจินตทัศนขอมูล การทํารายงานและการนําเสนอ 

กรณีศึกษา 

  Basic concepts of information management; data collection, preparation, 

analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case studie
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SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 

 (Thinking Development) 

  ความหมาย ความสําคัญของการคิค  การคิดกับการทํางานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดที่สําคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพฒันาชีวิตและสังคม 

  มีกจิกรรมนอกสถานที ่

  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 

thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking 

for life and social development.  

  Fieldwork required. 

 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Information Management) 

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมขอมูล การจัดเตรียมขอมูล  

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล การจินตทัศนขอมูล การทํารายงานและการนําเสนอ 

กรณีศึกษา 

  Basic concepts of information management; data collection, preparation, 

analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 

  

SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 

 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

  ปรากฏการณทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณทางอุตุนิยมวิทยา การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณทางดาราศาสตร   การสังเกตการณทาง

ดาราศาสตร ระบบสุริยะและดาวฤกษ การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ปรากฏการณและ

เหตุการณในสหัสวรรษที่ 3 

  Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 

forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 

observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday 

life; phenomena and events in the third millennium.     
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SU133  การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน 3(3-0-6) 

 (Household Environmental Management) 

  การใชแสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษพลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษน้ํา การอนุรักษน้ําใช

ภายในบาน การระบายอากาศแบบไมใชพลังงาน การคัดแยกมลูฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการ

มูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

  Natural lighting for household energy conservation; water conservation 

garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; 

solid waste composting; household hazardous waste management. 

 

SU134 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

   บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบัน 

แนวโนมในอนาคต ความรูพ้ืนฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษา  ความมั่นคง กฎหมาย

และจริยธรรมที่เก่ียวของ  

   Roles and significance of computers, information technology, and 

communication in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative 

applications; maintenance of securities, laws, and ethics related to computer and 

information. 

  

SU135  ศิลปะการดํารงชีวิต 3(3-0-6)  

 (Art of Living)  

  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบ

ตอครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห การสื่อสารและการแสดงออก การสรางความสุข

ใหกับชีวิต แรงบันดาลใจในการสรางความสําเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการทํางานและการ

ดํารงชีวิต  

  Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 

responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 

expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for 

working and living. 
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SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเครื่องใชในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 (Technology of Appliances in Daily Life)  

  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หนาที่ และอุปกรณพื้นฐานของ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน  

  Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 

function and basic equipment of everyday appliances. 

 

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย 3(3-0-6)  

 (Communication Technology and Human)  

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบันและแนวโนม        

ในอนาคต อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิงและการนําไปใชงานในชีวิตประจําวัน ภัยคุกคามและความ

ปลอดภัย 

  Evolution of communication technology; current and future trends of 

communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; 

threats and security. 

  

SU138 ไฟฟากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Electricity and Everyday Life) 

  การผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานน้ํา แสงอาทิตย ลม น้ํามัน และแกสธรรมชาติ  

การสงจายและจําหนายพลังงานไฟฟา การคํานวณคาไฟ การเลือกใชอุปกรณไฟฟา การประเมิน

ความปลอดภัยของระบบไฟฟา การประหยัดไฟฟาในบานพักอาศัย อาคารสํานักงานและโรงงาน

อุตสาหกรรม การผลิตและการใชพลังงานไฟฟาอยางย่ังยืน 

  Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, wind, 

oil, and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of electricity 

usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical safety 

assessment; saving and reducing electricity usage at homes, offices, and factories; 

sustainable electricity production and usage. 
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SU139 การพัฒนาภาวะผูนํา 3(3-0-6) 

 (Leadership Development) 

  ทฤษฎีความตองการของมนุษยและภาวะผูนํา ทักษะจําเปนในการเปนผูนํา การพัฒนา

ภาวะผูนํา ความแตกตางของวัฒนธรรมสําหรับผูนํา การสรางทมี การสรางแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ 

การแกปญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแยง การส่ือสารและการควบคุม และการจัดการ

ความเครียด 

  Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 

development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 

interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 

communication and controls; stress management. 

 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 (Renewable Energy Technology) 

  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปล่ียนพลังงานทดแทนเปนพลังงานความรอนและ

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหลง

พลงังานทดแทนการเลือกใชและการจัดการพลังงานทดแทน 

  Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 

electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of renewable 

energy resources; selection and management of renewable energy. 

  

SU141   การแกปญหาแบบสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Creative Problem Solving) 

  ปญหา ปจจัยและสาเหตุของปญหา การเขาใจปญหา รูปแบบของปญหา ขั้นตอน การแกไข

ปญหา ขั้นตอนวิธี การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแกไขปญหาดวยข้ันตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและ

แนวคิด ความนาเชื่อถือและความสัมพันธกัน แหลงที่มาของขอมูล การเขาใจที่มาของขอมูล 

หลักฐาน ขอเท็จจริงความมีเหตุผลและความนาเชื่อถอื 

  Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types of 

problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; problem 

solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources 

of information; understanding the sources of information, evidence, and facts; 

validity and reliability. 
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SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Music) 

  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลักของ

อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปนดนตรีอาเซียน ความสัมพันธของ

ดนตรีกบัศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ สภาพปจจุบันของดนตรีอาเซียน 

  Music in the ASEAN community; history and development of mainstream 

ASEAN music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major songs 

and key ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN music 

and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

  

SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง 3(3-0-6)  

 (Aesthetics of Listening)  

  การฟงเพลงและการวิเคราะหองคประกอบดนตรี การประยุกตใชศิลปะการฟงเพื่อ       

การพัฒนาการเรียนรูทางดานดนตรีและการวิจารณดนตรี 

  Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for the 

development of music learning and music criticism. 

  

SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Meditation in Daily Life) 

  การทําสมาธิในชีวิตประจําวัน หลักของการทําสมาธิ วิธีการทําสมาธิแบบตาง ๆ ประโยชน

ของสมาธิในชวีิตประจําวัน การเรียนและการทํางาน สมาธิกับการจดัการความเครียด ความสําคัญ

ของคุณธรรมในการฝกสมาธิและการใชชีวิตประจําวัน  

  Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; 

benefits of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress 

management; importance of morality in meditation practice and daily life. 
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SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Society and Culture) 

  ลักษณะพื้นฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้ง

เงื่อนไขและปญหาตาง  ๆท่ีมีผลตอวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโนมและทิศ

ทางการเปล่ียนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

  Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures from 

the consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes of Thai 

society, and conditions and problems that affect current population’ s way of life; 

multiculturalism; trends and directions of change in Thai society in the future. 

 

SU146 โครงการพระราชดําริ 3(3-0-6) 

 (Royal Initiative Projects) 

  ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของศาสตรพระราชา ความเปนมาของโครงการพระราชดําริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเก่ียวกับดิน น้ํา ปา อาชีพ และวิศวกรรม   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม แนวทางการประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม และประเทศชาต ิ

  มีการศึกษานอกสถานที่ 

  Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to royal 

initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects related to 

soil, forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy 

philosophy; New Theory; application guidelines for the development of self, 

communities, society, and the nation. 

  Field trips required. 

 

SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Imaging and Sound) 

  โครงสราง หลักการเบื้องตน รูปแบบตาง ๆ ของภาพและเสียงที่อยูในรูปของดิจิทัล วิธีการ

สราง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอยางเหมาะสมเกิดเปนงานที่มีคุณคา 

  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works. 
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มคอ.2 

 

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Dynamics of Thai Society) 

  พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังดานประวัติศาสตร มรดกวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา และคานิยมในดานภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเช่ือ การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งผลกระทบดานอ่ืน ๆ ที่มผีลตอสังคมไทย 

  Development and changes of Thai society; historical background, cultural 

heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 

politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society.   

  

 SU149 การดูแลสุขภาพ  3(3-0-6)  

 (Health Care)    

  แนวทางการดูแลตนเองสําหรับโรคและอาการเจ็บปวยเบ้ืองตน หลักการใชยาพ้ืนฐาน 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใชยา และโทษจากยาเสพติด 

  Guidelines for self-care on common diseases and illnesses, general principles 

on basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and misuses, 

and drug addiction. 

 

SU150 ภาพยนตรวิจักษ  3(3-0-6)  

 (Film Appreciation)    

  องคประกอบพื้นฐานดานตาง ๆ ของภาพยนตรที่คัดสรรทั้งในดานโครงสราง ความเปนมา

ประเภท และสไตลการนําเสนอ เพื่อพฒันาความรูและความเขาใจตอภาพยนตรในฐานะผูชม 

  Basic elements of selected films: structure, history, genre, and styles of 

presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the 

films. 
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SU151  ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 

 (Understanding  Ancient World Civilization) 

  ความหมายของคําวาอารยธรรม ประวติัและความเปนมาของอารยธรรมโบราณที่สําคัญ 

ความเหมือนและความแตกตางของแตละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลตอสังคมมนุษยในปจจุบัน  

  The meaning of civilization; the history and origin of important ancient 

civilizations; the similarities and differences among these ancient civilizations which 

still have an impact on today’s society. 

 

SU152  ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค 3(3-0-6)  

  (Thai Wisdom and Creativity) 

  ความฉลาด ความรู ภูมิทัศนวัฒนธรรม ดานการสรางสรรค รวมถึงการประยุกตดัดแปลงใน

สังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

  Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 

 

SU153 สุนทรียศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)  

  (Basic Aesthetics) 

   ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีที่วาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและ

ทัศนะทางดานความงามของมนุษยในแตละยุคสมัย เพื่อเปนพ้ืนฐานความคิดและความเขาใจใน

ดานความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณคา

ความงามทั้งในดานสุนทรียศาสตรและในชวีิตประจําวัน  

  Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and 

beauty attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty 

benefitting development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and 

daily life. 
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SU154 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6)  

  (Design and Creation in Oriental Arts) 

  กระบวนการและบริบทของการสรางสรรคในศิลปะตะวันออก ในชวงเวลาและพื้นที่ตาง ๆ 

การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันกอใหเกิดการพัฒนาดานรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพื่อ

เปนแนวทางการสรางสรรค และประยกุตใชกับศาสตรอ่ืน ๆ 

  Process and context of Eastern creativity in different time and space; 

integration of concept and methods engendering development of form and identity 

for creation guideline and application to sciences. 

 

SU155 มองกรุงเทพผานศิลปะ  3(3-0-6) 

 (Understanding Bangkok through Its Art) 

  งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองต้ังแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัน 

  The art of Bangkok and the development of the city since the past until the 

present days. 

 

SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

 (Art in Thai Society and Culture) 

  งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสงัคมและวัฒนธรรมไทยต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน 

  Art and the development of Thai society and culture from the past to the 

present days. 

 

SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Culture in Everyday Life) 

  ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในชีวิตประจําวันทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมรวมสมัย 

  Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including cultural 

diversity in everyday life in relation to the transformations of contemporary 

societies. 
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SU158 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 

 (Exercise for the Quality of Life) 

  ความรูเบื้องตน ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกกําลังกาย หลักการและ

ทฤษฎีการออกกําลังกาย ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต  ความสําคัญของการออก

กําลังกายกับคุณภาพชีวิต การเลือกรูปแบบการออกกําลังกายเพ่ือพฒันาคุณภาพชวีิต 

  Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories of 

exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of exercise 

together with quality of life; selecting exercise patterns to improve the quality of 

life. 

 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  

 (English in the Digital Era) 

 เงื่อนไข :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ต้ังแตระดับ B1 ข้ึนไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนท่ีเทียบเทา ต้ังแตระดับ B1 ข้ึนไป 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน การใชภาษาองักฤษเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูดวยตนเองในยุคดิจิทัล 

  Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 

communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5)  

 (English for International Communication)  

 วิชาบังคับกอน :  SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 

 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ต้ังแตระดับ B2 ข้ึนไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทาตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป  

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษตาม

วัตถุประสงค การใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือส่ือสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน

หลากหลาย  

  Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 

different purposes; using English as a tool for communication in international and 

culturally and linguistically diverse contexts. 

 

SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills) 

  หลักการสื่อสาร การสื่อสารดวยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การส่ือสารขามวัฒนธรรม การสื่อสารผาน

ส่ือสังคมออนไลน การรูเทาทันดิจิทัล 

  Principles of communication; verbal and non-verbal communication; creative 

and effective communication skills in various fields; cross- cultural communication; 

social media communication; digital literacy. 

 

SU210 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 

 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

  ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา วิธีการสืบคน

ขอมูลจากสื่อออนไลนและฐานขอมูลประเภทตาง ๆ วิธีการประเมินความนาเชื่อถือของ

แหลงขอมูล 

  Thai language skills for communication; study resources; online information 

and database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 
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SU211 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

  ลักษณะทั่วไปของภาษา การกําเนิดภาษา ความแตกตางระหวางภาษามนุษยกับภาษาสัตว  

ภาษากับตัวอักษร โครงสรางของภาษา การใชภาษาตามปริบทสังคม การเปล่ียนแปลงของภาษา  

ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู

ภาษา การสอนภาษา และลกัษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน 

  General characteristics of language; origins of language; differences between 

human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of 

language in social contexts; language change; relationship among language, society, 

culture, and ideology; language acquisition; language learning and teaching; general 

characteristics of ASEAN languages and cultures. 

  

SU212 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารดานวัฒนธรรม  3(3-0-6)  

 (French for Cultural Communication)  

  ทักษะการส่ือสารภาษาฝร่ังเศสเบื้องตนดานศิลปวัฒนธรรม การฝกฝนการใชศัพท สํานวน

และโครงสรางประโยคท่ีเหมาะสมและถูกตอง 

  Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper 

and correct vocabulary and sentence structures. 

  

SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 (Thai Language for Life Development) 

  การเรียนรูภาษาไทย การอานวิเคราะหสาร การฟงจับใจความ การนําเสนอความคิด     

การพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในสังคมแหงขอมลูขาวสาร 

  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation 

of ideas; development of sustainable life skills in the information society. 
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SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Chinese for Careers) 

  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝกการฟง การพูด การอาน และ        

การเขียน จากคําศัพทที่เก่ียวของกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอยางนอย 300 ตัว โครงสรางและรูป

ประโยคงาย ๆ 

  Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading 

and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese 

alphabets; language structures and simple forms of sentences. 

 

SU215 นิทานและการละเลนพ้ืนบาน 3(3-0-6) 

 (Folktales and Folk Plays) 

  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบาน การละเลนและการแสดงพ้ืนบาน ปริศนา คําทาย 

สุภาษิตคําพังเพย และความเชื่อทองถ่ิน วิเคราะหความสัมพันธระหวางนิทานและการละเลนกับ

สังคมและวัฒนธรรม 

  Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk 

performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between folk 

tales and folk plays and society and culture. 

 

SU216 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ      3(3-0-6) 

 (English Reading for Criticism) 

การพัฒนาทักษะการอานและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณคาของตัวบทบันเทิง

คดีทั้งที่แตงเปนภาษาอังกฤษและที่ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ และการวิจารณเบื้องตน 

  Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing 

meaning and value of selected fictional texts originally written in English and 

translated into English; basic practical criticism. 
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SU217 การนําเสนอเชิงสรางสรรคดวยภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

 (Creative Pitching and Presentation in English) 

การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษดวยกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อการนําเสนอเชิงสรางสรรค 

ทักษะการพูดและเทคนิคการนําเสนอผานวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการนําเสนอผลงานดวย

ภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคในท่ีชุมชน การฝกใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือส่ือสารและการนําเสนอใน

บริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย 

  Developing English speaking skills through analytical thinking for creative 

pitching and presentation; verbal and non-verbal communication and presentation 

techniques; English presentation skills for creative pitching in public; practice in using 

English as a tool for communication and presentation in diverse professional 

contexts. 

 

SU218  ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

 (English for Science and Technology) 

  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จําเปนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทําความ

เขาใจประเด็นปจจุบันทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเพ่ิมพูนศัพทเทคนิค การเสริมสรางทักษะ

การนําเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  Developing essential English language skills in the field of science and technology; 

understanding current issues in science and technology; expanding technical 

vocabulary; enhancing presentation and writing skills in science and technology 

contexts. 

 

SU301 พลเมืองต่ืนรู 3(3-0-6) 

 (Active Citizen) 

  ความเปนพลเมือง การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคม

ออนไลน ความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานการทุจริต การมีสวนรวมกับชุมชน และจิต

สาธารณะ 

  Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 

society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 
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มคอ.2 

 

SU310 การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Cultural Heritage Conservation and Management)  

  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับการอนุ รักษ  และการจัดการวัฒนธรรม            

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับตองไดและจับตองไมได มรดกทาง

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นและชุมชน แหลงโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร 

พิพิธภัณฑและหอศิลป แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทรวมสมัย  การทองเท่ียว

วัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

  Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  

cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; 

vernacular architectures and communities; archeological and historic site; museums 

and galleries; guidelines for cultural heritage management in contemporary context; 

cultural tourism and interpretation. 

 

 SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 

 (Creation and Innovation in the 21st Century) 

  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโนมของงานสรางสรรคและนวัตกรรมใน

ศตวรรษที่ 21 การสรางชิ้นงานสรางสรรคที่มีความรับผิดชอบตอสังคม นําไปสูการเปนพลเมือง 

ต่ืนรู 

  History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 

projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility, leading 

to being an active citizen. 
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มคอ.2 

 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  

 (Gender and Sexuality)  

  แนวคิดเร่ืองเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 

ประกอบสรางและกําหนดบทบาทของความเปนผูหญิง ความเปนผูชาย และเพศทางเลือก แนวคิด

เร่ืองสิทธิในรางกายและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกรองสิทธิ และสถานการณเพศ

สภาพ เพศวิถใีนปจจุบัน 

  Concepts of sex, gender, sexuality; socio- political and cultural contexts 

defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; 

concepts of bodily rights and other related social movements to claim the rights; 

current situations of gender and sexuality. 

 

SU313 ธรรมชาติวิจักษ 3(3-0-6) 

 (Nature Appreciation) 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของส่ิงมีชีวิต  คุณคาและความงาม

ของธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและความรับผิดชอบตอสังคม 

  Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of 

nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 

  

SU314 รักษนก 3(3-0-6) 

 (Bird Conservation) 

  การดูนก การจําแนกชนิด ถิ่นที่อยูอาศัย พฤติกรรมการรอง การหาอาหารและการสืบพันธุ  

พฤติกรรมการสรางรัง การอพยพ การอนุรักษ 

  Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 

reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
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มคอ.2 

 

SU315 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 

 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 

  ความรูพื้นฐานดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาดานสิ่งแวดลอม  ผลกระทบ

ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพตอศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลกัการพื้นฐานในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปกรรม      การ

ประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรในการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

  Basic knowledge of environment and natural resources; environmental 

problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works; 

ecosystem services and eco- tourism; basic principle of natural and cultural 

environmental conservation; application of scientific knowledge to conservation of 

natural environment and art works; world heritage. 

 

SU316 โลกของจุลินทรีย 3(3-0-6) 

 (Microbial World) 

  ประโยชนและความสําคัญของจุลินทรียตอวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ

การแพทยตอมนุษยในชีวิตประจําวัน  การใชจุลินทรียโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและ

ส่ิงแวดลอม 

  Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 

microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for consumer 

and environmental safety. 
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มคอ.2 

SU317 อินเทอรเน็ตสีขาว 3(3-0-6) 

 (White Internet) 

  บริการตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตและการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ภัยคุกคาม  

แบบตาง ๆ จากการใชงานอินเทอรเน็ตและการใชงานเครือขายสังคม การปองกันภัยคุกคาม 

ประเด็นความเปนสวนตัวของบริการอินเทอรเน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอควรและไมควรปฏิบัติเมื่อใชงานเครือขาย เคร่ืองมือท่ี

สามารถใชงานเพื่อเพ่ิมระดับความปลอดภัย  

  Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 

network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of 

threats; laws related to information technology and communication; online 

etiquette; tools for improving security. 

 

SU318 ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Environment, Pollution and Energy) 

  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ

ตอภาวะภูมิอากาศของโลก 

  Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy and 

its impact on global climate. 

 

SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยนื  3(3-0-6)  

 (Science and Technology for Sustainable Development)  

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาประเทศอยางสรางสรรคและย่ังยืนในดานสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหลง

เรียนรูในชุมชน การสื่อสารตอสาธารณะและการสรางส่ือประเภทตาง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอชุมชน 

  Science and technology for creative and sustainable development of the 

country with regards to society, economy, education, public health and 

environment; learning science and technology from community learning centers; 

public communication and creation of media to demonstrate the impact of science 

and technology on the community.  
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มคอ.2 

SU320  โลกแหงนวัตกรรม 3(3-0-6)  

 (World of Innovations)  

  ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต การพัฒนา 

การประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

  Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the 

future; development, application and management; roles and effects of 

technological and innovative development on life, economy and society. 

  

SU321  วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)  

 (Materials and Environmental Impacts)  

  การแบงประเภทวัสดุท่ัวไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑท่ีพบในชีวิตประจําวัน 

การจัดการขยะจากวัสดุ การนําวัสดุกลับมาใชใหมดวยวิธตีาง ๆ  

  General material classifications; basic properties of materials; materials in daily 

life products; material waste management; material recycling methods. 

  

SU322  การดูแลสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 

 (Pet Care) 

  เร่ืองทั่วไปเก่ียวกับการดูแลสัตวเล้ียงเปนเพื่อนสําหรับผูรักสัตว การดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปนเจาของสัตวเลี้ยงที่รับผิดชอบตอสัตวและสังคม โรคท่ีเกิดจากสัตวเลี้ยงติดตอสูคน และ

การโรค แผนการขยายพันธุสัตวเล้ียง การเปนผูประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

สัตวเล้ียง 

  General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible 

pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases 

prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 
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มคอ.2 

SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 

 (Public Mind) 

  ความเปนมาเก่ียวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความสําคัญของการมี   

จิตสาธารณะ องคประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิด

และทฤษฎีที่เก่ียวของกับจิตสาธารณะ ปจจัยท่ีกอใหเกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่

เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

  Background, meaning, and importance of public mind; composition of public 

mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; factors 

contributing to public mind and related attributes; writing public mind projects. 

 

SU324 เทคโนโลยสีะอาดในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)  

  ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีตอมลภาวะ มลภาวะท่ีมีผลตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมส่ิงทอและ     

ฟอกยอม  อุตสาหกรรมเซรามิกส  อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก  การออกแบบ

อตุสาหกรรมท่ีรักษส่ิงแวดลอม 

  Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 

environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, 

metal, and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 

 

SU325 ภูมิภาคโลก  3(3-0-6)  

 (World Regions)    

  แนวคิดวาดวยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน สภาพทางพ้ืนที่ที่มีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแตละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกตางหลากหลาย

ทางกายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

  Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, 

social, and cultural activities of people in different regions of the world, recognizing 

the diversity of the physical and cultural worlds. 
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มคอ.2 

SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 

  ทักษะที่จําเปนในการเปนผูประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ

บริหารจัดการ ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห และการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ

กับการจัดต้ังและดาํเนินธุรกิจใหม 

Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, managerial, 

creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and running a new 

venture. 

 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Innovation and Design) 

  แนวคิด หลักการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การทําความ

เขาใจปญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรูผานการทดลองปฏิบัติและเผยแพรอยางสรางสรรค 

  Concepts and principles of innovation creation through the design thinking 

process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and 

creative publicization. 

 

SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ 3(3-0-6) 

 (Records and Archives Management) 

  นิยาม ความหมายและความสําคัญของเอกสารตอประสิทธิภาพการทํางาน ฐานขอมูล  

ธรรมมาภิบาล และความนาเชื่อถือขององคกร ระบบ มาตรฐาน และเคร่ืองมือในการจัดเก็บ

เอกสารอยางเปนระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณคาเอกสาร

เพ่ือจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพรและอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุ

ในฐานะแหลงขอมูล ฐานความรูและหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร 

  Definition, meaning, and significance of records in relation to working 

efficiency; database; good governance and accountability of organisations; system, 

standard, and tools for systematic record keeping; concepts, theories, and principles 

of archival selection, acquisition, and appraisal for permanent storage in archives; 

processes of managing, providing access, and preserving archives as informational 

sources, knowledge base, and historical evidence. 
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มคอ.2 

SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Mushroom Farming and Business Extension) 

  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร       

การทองเที่ยวและการผลิตอาหาร 

  Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro- tourism; 

development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 

regulation and standards in agricultural tourism and food production. 

 

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต 3(3-0-6) 

 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

  นิยามและประเภทของอีสปอรต การผสานองคประกอบเกมในกิจกรรมตาง ๆ และ

ประโยชนดานการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่สําคัญ สังเวียนตอสูออนไลนในระบบ

หลายผูเลน (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หน่ึง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เปน

ท่ียอมรับ เทคโนโลยีการส่ือสารในอีสปอรต เทคโนโลยีการถายทอดเกม กลยุทธของทีมและการ

บริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเลน การส่ือสารและการรวมมือกันระหวางผูเลน ทักษะที่สําคัญ

ในอีสปอรต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอรต แมแบบทางธุรกิจ รายไดของผูเลนและผูถายทอดเกม 

การฝกฝนและแขงขันเกม กรณีศึกษาจากการแขงขันที่นาสนใจ 

  Definition and types of e- sport; gamification and educational benefits; 

acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA) ; first-

person shooting ( FPS)  game; civility and acceptable practice; communication 

technology in e- sport; game broadcasting technology; team strategy and micro-

management; playing styles; player communication and collaboration; e- sport 

essential skills, game and e-sport industry; business models; player and game-caster 

income; game practice and competition with case studies from interesting 

competitions. 
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มคอ.2 

SU413  มหัศจรรยผลติภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  

 (Amazing Biotechnology Products)  

  ความหมายและประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพที่

นาสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม พลงังาน ของใชในครัวเรือน การเกษตร การบําบัดน้ํา

เสียและการแพทย การคนควาขอมูลและนําเสนอผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ        

การทดลองการผลิตผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  

  Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products 

from industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, 

wastewater treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected 

biotechnology products of interest; in- class presentation of selected products; 

preliminary experiments for creating biotechnology products.  

 

SU414  ภูมิปญญาทองถ่ินสูกระบวนการผลิต 3(3-0-6)  

 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  

  การทําน้ําตาลมะพราว กระบวนการผลิตน้ําตาลทราย การหมักขาวหมาก กระบวน       

การหมกัในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผา กระบวน  การผลิตส่ิง

ทอ กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตขาวแบบ

ด้ังเดิม กระบวนการผลิตขาวสารอาหารแหง กระบวนการอบแหง 

  Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated sugar;  

fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow 

milk; milk production process; fabric weaving; production process for textile 

manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;  

manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of rice; modern  

manufacturing process of rice; dried foods; drying process. 
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SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

  ความสําคัญของการตลาดและการเงินสําหรับผูประกอบการรายใหม แนวคิดดานการตลาด 

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดดานการเงิน การวางแผนทางการเงิน             

การพยากรณทางการเงิน การระดมทุน ความสาํคัญของการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

  Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing 

concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial 

planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 

 

SU416 ธุรกจิดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Business) 

  หลักการเบื้องตนของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ธุรกรรมในสังคมดจิิทัล รูปแบบการทําธุรกรรม

ท่ีปลอดภัยและประสบความสําเร็จบนระบบเครือขาย การทําธุรกิจระหวางองคการ การทําธุรกิจ

ระหวางองคการและลูกคา การทําธุรกิจระหวางองคการกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการดาน

ธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล ส่ือสังคมออนไลน 

  Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 

different types of secure and successful online transactions; business-to-business 

(B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital transaction 

management system; digital marketing; social media. 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

511 104 แคลคลูสัสําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I) 

 ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร คาสุดขีด
ของฟงกชัน รูปแบบยังไมกําหนด กฎของโลปตาล ลําดับและอนุกรมอนันต อนุกรมกําลัง อนุกรม
เทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน  
 Limits and continuity.  Differentiation and applications of derivative in 
engineering. Extreme of functions. Indeterminate forms. L’Hospital’s rule. Infinite 
sequences and series. Power series. Taylor and Maclaurin series. 
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513 100 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 

 (General Chemistry ) 

 ปริมาณสัมพันธ  ทฤษฎีอะตอม  โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมี

ของธาตุในกลุมหลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส ของเหลว ของแข็ง

และสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน  จลนเคมี       

 Stoichiometry.  Atomic theory.  Atomic structures and properties of the 

elements in the periodic table.  Chemistry of main group elements, non metals 

and transition metals.  Chemical bonding.  Properties of gases, liquids, solids and 

solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. Chemical kinetics.       

 

513 105  ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

 (General Chemistry Laboratory)  

 วิชาบังคับกอน : 513 100 เคมีท่ัวไป หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 100 เคมีทั่วไป 

 Experiments related to the contents in 513 105 General Chemistry. 

 

514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

 (General Physics I) 

 กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎจีลนของ

แกส เทอรโมไดนามิกส การสั่นและคล่ืน เสียง  

 Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid mechanics. 

Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound. 

 

514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2         3(3-0-6) 

  (General Physics II) 

 แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแส อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎี

สมัพัทธภาพพิเศษและควอนตัมฟสิกส 

 Electromagnetism.  Electricity.  Introduction to electronics.  Optics.  Modern 

Physics. Special theory of relativity and quantum physics. 
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514 103  ปฏิบัตกิารฟสิกสท่ัวไป 1        1(0-3-0) 

  (General Physics Laboratory I) 

 วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสกิสทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 101 ฟสกิสทั่วไป 1 

 Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I. 

 

514 104  ปฏิบัตกิารฟสิกสท่ัวไป 2        1(0-3-0) 

  (General Physics Laboratory II) 

 วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสกิสทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 102 ฟสกิสทั่วไป 2 

 Experiments related to the contents in 514 102 General Physics II. 

 

600 201  ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                1(0-3-0) 

 (Creativity in Word of Technology and Engineering I) 

 อัตลักษณของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรณีศึกษาและกิจกรรมสําหรับการกอรางความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใชเคร่ืองมือ

การคิดพ้ืนฐาน 

 Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn 

University. Case studies and activities for idea generation in technology and 

engineering using basic thinking tools. 

 

600 202  ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2              1(0-3-0) 

 (Creativity in Word of Technology and Engineering II) 

 กรณีศึกษาและกิจกรรมสําหรับการแกปญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช

กระบวนการเชิงระบบ ทักษะการทํางานในอนาคตสําหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิด

สรางสรรค 

 Case studies and activilies for problem solving in technology and engineering 

using systematic processes.  Future work skills for creative technologists and 

engineers. 
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614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing) 

 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออรโธกราฟฟก การรางแบบดวยมือเปลา การเขียนภาพ

ออรโธกราฟฟก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพชวย      

การเขียนวัสดุยึดเหน่ียว การเขียนแผนคล่ี การเขียนแบบรายละเอียดและสวนประกอบของ

ชิ้นงาน การใหขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบดวยการใชคอมพิวเตอรชวยขั้น

พื้นฐาน  

 Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing. 

Pictorial drawing, Sections. Auxiliary views. Fastener drawing. Development. Detail 

and assembly drawings.  Dimensioning and tolerancing.  Basic computer- aided 

drawing. 

 
615 112 กลศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 

 ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตรของไหล จุดเซ็น
ทรอยดและโมเมนตของความเฉื่อย จลศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งานและพลังงาน  อิมพัลสและโมเมนตัม  

 Force  systems. Resultants. Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies. Fluid 

statics.  Centroid  and  moment  of  inertia.  Kinetics and kinematics of  particles  

and  rigid  bodies.  Newton’ s laws of motion.  Work and energy.  Impulse and 

momentum. 
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618 110   การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร     3(2-3-4) 

 (Computer Programming for Engineers) 

 แนวคิดของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การโตตอบระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร การออกแบบและสรางโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การเขียนโฟลวชารต การรับและ

แสดงผลขอมูล ชนิดของขอมูล ตัวดําเนินการ การเลือกทําตามเง่ือนไข การวนรอบทําซํ้า ฟงกชัน 

การจัดการแฟมขอมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประยุกตใชในการแกปญหา

ทางดานวิศวกรรม  

 Computer concepts.  Computer components.  Hardware and software 

interaction.  Program design and implementation using a high- level language. 

Flowcharts.  Input and output statements.  Data types.  Operators.  Conditional 

statements.  Looping statements.  Functions.  Files handling.  Program design and 

development with applications to solve engineering problem. 

 

618 112 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1      3(3-0-6) 

  (Electrical Engineering Mathematics 1)  

 วิชาบังคับกอน  :  511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 

  ปริพันธและการประยุกตปริพันธสําหรับการแกปญหาวงจรไฟฟา ปริพันธหลายชั้นสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา สมการอนุพันธชนิดเชิงเสนและชนิดไมเปนเชิงเสน การประยุกตสมการอนุพันธ

ในสาขาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหแคลคูลัสดวยฟงกชันเวกเตอร 

  Integration and applications of integration for electrical circuit problem 

solving. Multiple integration for electrical engineering. Linear and non-linear 

differential equations.  Applications to differential equations in electrical and 

electronics engineering fields. Analysis of calculus with vector functions. 
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618 120 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

 (Fundamental of Electrical Engineering) 

  การวิเคราะหวงจรไฟฟาพื้นฐานทั้งวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดัน 

กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองจักรกลไฟฟาเบื้องตน การแปลงรูปพลังงาน

ไฟฟาเชิงกล เคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรและการนําไปใชงาน แนวคิดระบบไฟฟาสามเฟส 

วิธกีารสงถายกําลังไฟฟา เคร่ืองมือวดัทางไฟฟาเบื้องตน วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 

  Basic direct current (DC) and alternating current (AC) circuit analysis. Voltage, 

current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. 

Electromechanical energy conversion, generators, motors and their uses. Concepts 

of three-phase systems. Methods of power transmission. Introduction to some 

basic electrical instruments. Basic electronic circuits. 

 

618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2      3(3-0-6) 

 (Electrical Engineering Mathematics II)  

 วิชาบังคับกอน :  618 112 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1   

 การวิเคราะหเชิงซอน จํานวนเชิงซอน ฟงกชันเชิงซอน แมปปง คอนฟอรมมอลแมปปง  

อินทิกรัลเชิงซอน วิธีการอินทิเกรตโดยใชเรซิดิวและการประยุกต การแปลงลาปลาซ การเกิดข้ึน

และลักษณะเฉพาะของการแปลงลาปลาซ ตัวประกอบเชิงเดียว ตัวประกอบเชิงซ้ําและตัวประกอบ

เชิงซอน การประยุกตการแปลงลาปลาสสําหรับแกสมการอนุพันธ การวิเคราะหวงจรดวยการแปลง

ลาปลาซ อนุกรมฟูริเยร ฟูริเยรอินทิกรัลและการแปลงฟูริเยร การวิเคราะหวงจรและสเปคตรัมดวย

การแปลงฟรูิเยร สมการอนุพันธยอยและการประยุกต เมตริกสและพีชคณิตเชิงเสนพ้ืนฐาน  

 Complex analysis. Complex numbers. Complex functions. Mapping. Conformal 

mapping. Complex integrals. Residue integration methods and applications. Laplace 

transformation. Occurrence and uniqueness of Laplace transformation.  Application 

of Laplace transformation for differential equations.  Circuit analysis with Laplace 

transformation.  Fourier series.  Fourier integrals and Fourier transform.  Circuit and 

spectrum analysis with Fourier transformation.  Partial differential equations and 

applications.  Introduction to matrix and linear algebra. 
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618 216  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรบัวิศวกร      2(2-0-4) 

 (English for Engineering Communication) 

  การพัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษสําหรับวิศวกร โดยเนนทักษะการอาน การฟง การพูด 

 การสนทนา 
 Development of English language skills for engineers focusing on reading, 
listening, speaking and conversing. 

 

618 223  ปฏิบัตกิารไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 

 (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน :  * 618 120  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

       * อาจเรียนพรอมกันได 

 การฝกฝนการวัดพื้นฐานโดยใชมลัติมิเตอรและออสซิลโลสโคป การออกแบบแผนวงจรพิมพ 

(พีซีบี) การบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส การทดลองเก่ียวกับกฎและแนวคิด

พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทดลองการทํางานและควบคุมมอเตอร 

 Practice of basic measurement using multimeters and oscilloscopes.  Printed 

circuit board (PCB) design. Soldering and electronic circuit assembly. Experiments 

on fundamental laws and concepts of electrical and electronic engineering. 

Experiments on motor operations and control.  

 

618 311 สถิติสาํหรับวิศวกรรมไฟฟา       3(3-0-6) 

                (Statistics for Electrical Engineering) 

 ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเน่ืองและแบบไม

ตอเนื่อง คาคาดหมาย และฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงการชักตัวอยาง การประมาณ

คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ การวิเคราะหความ

แปรปรวน การประยุกตใชสถิติกบังานดานวิศวกรรมไฟฟา 

 Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability 

distribution. Expected values and moment generating functions. Sampling 

distribution. Parameter estimation. Hypothesis testing. Linear regression and 

correlation.  Analysis of variance ( ANOVA) .  Applications of statistics in electrical 

engineering. 
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618 317  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบื้องตนสําหรับวิศวกร    2(2-0-4) 

 (Basic Technical English Writing for Engineers) 

 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร โดยเนนทักษะทางการเขียนในเชิงเทคนิค

และการนําเสนอ 

 Development of English language skills for engineers focusing on technical 

writing and presentation skill. 

 
618 352  ไมโครคอนโทรลเลอรและอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งเบื้องตน 3(2-3-4) 
 (Microcontroller and Basic Internet of Things) 

 วิชาบังคับกอน :  618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  

 ระบบไมโครคอนโทรเลอรและโครงสรางโดยทั่ ว ไป การเขียนโปรแกรมควบคุม

ไมโครคอนโทรเลอร การรับเขาและสงออกคาแบบดิจิทัล การรับเขาและสงออกคาแบบแอ

นะล็อก การขัดจังหวะ การเชื่อมตอกบัอุปกรณแสดงผล การสื่อสารแบบอนุกรม การเชื่อมตอกับ

เซนเซอรแบบตาง ๆ การเชื่อมตอกับโมดูลที่นาสนใจ การควบคุมมอเตอร การแปลงสัญญาณ

ระหวางแอนะล็อกและดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอรเนต็แหงสรรพส่ิง 

 Microcontroller system and general structure. Programming for 

microcontrolling.  Digital input and output.  Analog input and output.  Interrupts. 

Interfacing with display devices.  Serial Communication.  Interfacing with various 

types of sensors.  Interfacing with interesting modules.  Motor control.  Signal 

conversion between analog and digital.  Design and development of internet of 

things (IoT) systems. 
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618 360 สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา        3(3-0-6) 

 (Electromagnetic Fields and Waves) 

 วิชาบังคับกอน  :  618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2 

 การวิเคราะหเวกเตอรสามมิติสําหรับวิศวกร สนามไฟฟาสถิต กฎของคูลอมบและความเขม

ของสนามไฟฟา ความหนาแนนฟลักสไฟฟา กฎของเกาสและไดเวอรเจนซ พลังงานและ

ศักยไฟฟา ตัวนําและฉนวนไฟฟา ความจุ สนามแมเหล็กสถิต กฎของไบโอต-ชาวารต กฎของ

แอมแปร เคิรลและทฤษฎีบทของสโตก ความหนาแนนฟลักสแมเหล็ก แรงแมเหล็ก วัสดุและตัว

เหนี่ยวนําไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟาเปลี่ยนขนาดตามเวลาและสมการของแมกซเวลล           

กฎของฟาราเดย สมการของแมกซเวลล ศักยไฟฟาหนวง หลักการของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สาย

นาํสัญญาณ ทอนําสญัญาณ  

  Three-dimensional vector analysis for engineers.  Electrostatic fields. 

Coulomb’s law and electric field intensity.  Electric flux density.  Gauss’s law and 

divergence.  Energy and potential.  Conductors and dielectrics.  Capacitance. 

Magnetostatic fields.  Biot-Savart’s law.  Ampere’s circuitry law.  Curl and Stoke’s 

theorem. Magnetic flux density. Magnetic forces. Materials and inductance. Time 

varying fields and Maxwell’ s equations. Faraday’ s law. Maxwell’ s equations. 

Retarded potentials. Principle of electromagnetic waves. Transmission line. 

Waveguide. 
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618 361 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Principles of Communication Systems) 

 แบบจําลองการส่ือสาร สเปกตรัมของสัญญาณ การประยุกตใชอนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริ

เยร การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก การมอดูเลตเชิงขนาด (เอเอ็ม) การมอดูเลตเชิงความถี่ (เอฟ

เอ็ม) สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก การเปล่ียนสัญญาณแอนะล็อกเปนสัญญาณดิจิทัล

โดยวิธีมอดูเลตรหัสพัลส (พีซีเอ็ม) ทฤษฎีการชักตัวอยาง และการแจงหนวย การมอดูเลตแบบเดล

ตา การสงผานสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตสัญญาณแบบเอ

เอสเค การมอดูเลตสัญญาณแบบเอฟเอสเค และการมอดูเลตสัญญาณแบบพีเอสเค เทคนิคการ

มัลติเพลก็ซแบบแบงเวลาและแบบแบงความถ่ี  

  Communication models. Spectrum of signals.  Applications of Fourier series and 

transform. Analog modulations: amplitude modulation (AM), frequency modulation 

( FM) .  Noise in analog communication.  Analog to digital conversion by pulse code 

modulation ( PCM) : sampling theory and quantization. Delta modulation.  Baseband 

digital transmission. Digital modulation: amplitude-shift keying (ASK), frequency-shift 

keying ( FSK) , and phase-shift keying ( PSK) .  Multiplexing techniques:  time division 

multiplexing (TDM) and frequency division multiplexing (FDM). 

 

618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทลั       3(3-0-6) 

 (Digital Signal Processing) 

 วิชาบังคับกอน :  618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2 

  หลักการของระบบและสัญญาณแบบเวลาไมตอเน่ือง การสุมตัวอยางสัญญาณที่ตอเนื่องกับ

เวลาและการสรางสัญญาณขึ้นใหมจากตัวอยาง การแปลงฟูริเยรของสัญญาณแบบเวลาไม

ตอเนื่องและระบบ การแปลงซี การแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง (ดเีอฟที) การแปลงฟูริเยรอยาง

รวดเร็ว (เอฟเอฟที) การวิเคราะหแถบความถี่ดวยดีเอฟทีและผลกระทบจากการวินโดว การ

ออกแบบตัวกรองดิจิทัลและการประยุกตดีเอสพี   

  Principles of discrete-time signals and systems. Sampling of continuous-time 

signals and signal reconstruction from samples. Fourier transform of discrete-time 

signals and systems.  Z transform.  Discrete Fourier Transform (DFT) .  Fast Fourier 

Transform (FFT). DFT spectrum analysis and windowing effects. Digital filter design 

and DSP applications.  
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618 370  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

 (Instrumentation and Electrical Measurement) 

 วิชาบังคับกอน :  618 120  วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

  แนวคิดพ้ืนฐานและศัพทท่ีบัญญัติใชเฉพาะ ระบบของหนวย ตนเหตุของความผิดพลาดใน

การวัด การปรับเทียบ มาตรฐานการจัดการขอมูล เคร่ืองมือวัดและการวัดแบบแอนะล็อก การ

เคลื่อนไหวชนิดขดลวดเคล่ือนท่ีแบบแมเหล็กถาวร (พีเอ็มเอ็มซี) การเคล่ือนไหวชนิดแกนเหล็ก

เคล่ือนที่ การเคลื่อนแบบไดนาโมมิเตอรไฟฟา แอมมิเตอร โวลทมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร 

โพเทนซิโอมิเตอร บริดจกระแสตรงและกระแสสลับ เคร่ืองมือวัดกําลังและพลังงาน หมอแปลง

เคร่ืองมือวัด หลักการเบื้องตนของออสซิลโลสโคป เคร่ืองมือวัดแบบดิจิทัลประกอบดวย การ

แปลงผันแอนะล็อกเปนดิจิทัลและดิจิทัลเปนแอนะล็อก การแสดงผลแบบดิจิทัลและมัลติมิเตอร

แบบดิจิทัล  

  Basic concepts and specific terminology. System of units. Sources of 

measurement errors. Calibration. Standard and treatment of data. Analogue 

instrumentation and measurements. Permanent magnet moving coil (PMMC) 

movement. Moving iron movement. Electrodynamometer movement. Ammeter. 

Voltmeter. Ohmmeter. Multimeter. Potentiometer. Direct current and alternating 

current bridges. Instruments for power and energy measurements. Instrument 

transformers. Basic principle of oscilloscopes. Digital instrumentation including 

analog to digital and digital to analog conversions, digital displays and digital 

multimeters. 
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618 371 ระบบควบคุมเชงิเสน       3(3-0-6) 

 (Linear Control Systems) 

 วิชาบังคับกอน :  618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2 

 ระบบควบคุมวงปดและเปด แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบทางกายภาพ ฟงกชัน

ถายโอน บล็อกไดอะแกรม กราฟการไหลของสญัญาณ การวิเคราะหระบบควบคุมในโดเมนเวลา

และในโดเมนความถ่ี เกณฑเสถียรภาพของเราท การออกแบบระบบควบคุมดวยวิธีรูตโลคัส    

การควบคุมแบบพีไอด ีผลตอบสนองเชิงความถี่ ไนควิสตพล็อต โบเดพล็อต และ แผนภูมินิโคลส 

การออกระบบควบคุมโดยใชวิธผีลตอบสนองเชิงความถ่ี  

  Closed- loop and open-loop control systems.  Mathematical models of 

physical systems.  Transfer function.  Block diagrams.  Signal flow graphs.  Time-

domain and frequency- domain analysis of control systems.  Routh’ s stability 

criterion.  Control system design by root locus method.  PID control.  Frequency 

response.  Nyquist plots.  Bode plots.  Nichols charts.  Control system design by 

frequency response method. 

 

618 418  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานสําหรบัวิศวกร     2(2-0-4) 

 (English for Engineering Work Life) 

 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับนําไปประยุกตใช

ในชีวิตการทํางานของวิศวกร ทั้งทักษะทางดานฟง พูด อาน และเขียน การสัมภาษณงาน     

การเขียนประวัติสวนตัวในการสมัครงาน การเขียนและอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสในเชิง

วิศวกรรม 

  Development of English language skills for engineer to apply in engineer work 

life including listening, speaking, reading and writing skills Jobs interview. 

CV/Resume for job application. Writing and reading electronic email in engineering 

field. 
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618 446  ระบบคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 (Industrial Computer Systems) 

 วิชาบังคับกอน  :  618 352  ไมโครคอนโทรลเลอรและอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งเบื้องตน 

ระบบปฏิบัตกิารและโปรแกรมระบบ ระบบควบคมุดวยคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม  ระบบ

ควบคุมดวยคอมพิวเตอรแบบกระจาย ตัวควบคุมที่สามารถโปรแกรมได ตัวควบคุมเชิงตรรกที่

สามารถโปรแกรมได (พีแอลซี) และการควบคุมกํากับดูแลและเก็บขอมูล (สกาดา) การสื่อสาร

ขอมูล ประกอบดวย การสงขอมูล การอินเตอรเฟสในระบบสื่อสารและตัวกลางในการสง แนะนํา

เครือขายคอมพิวเตอรและโปรโตคอลการสื่อสารขอมูลสําหรับการควบคุมในอุตสาหกรรม 

Operating systems and system software. Industrial computer control systems. 

Distributed computer control systems. Programmable controllers. Programmable 

logic controller (PLC) and supervisory control and data acquisition (SCADA) . Data 

communication including data transmission, communications interfacing and 

transmission media. Introduction to computer networks and data communication 

protocols for industrial control.  

 

618 449 การรูจํารูปแบบเบื้องตน                     3(3-0-6) 

 (Introduction to Pattern Recognition) 

ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย ตนไมตัดสินใจ ระบบกฏแบบฟซซี ขั้นตอนวธีิการจัดกลุม    ตัว

จําแนกพ้ืนฐาน การสกัดลักษณะสําคัญ การวิเคราะหองคประกอบหลัก โครงขายประสาทเทียม 

การเรียนรูเชิงลึก 

 Bayes decision theory.  Decision Tree.  Fuzzy rule-based system.  Clustering 

algorithms.  Basic classifiers.  Feature extraction.  Principal component analysis. 

Artificial neural networks. Deep learning. 
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618 466 การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องตน      3(3-0-6) 

 (Introduction to Digital Image Processing) 

พื้นฐานภาพดิจิทัล การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การหาขอบภาพ การแปลงทาง

เรขาคณิตของภาพ แบบจําลองสี ลกัษณะภาพ การแบงสวนภาพ การแทนและอธิบายภาพ  

Digital image fundamentals.  Image enhancement.  Image filtering.  Edge 

detection.  Geometrical transformation of images.  Color models.  Morphology. 

Image segmentation. Image representation and description.  

 

618 473 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร       3(3-0-6) 

 (Sensors and Transducers) 

 การจําแนกและแบบจําลองของเซ็นเซอร ขอบเขตการประยุกตใชเซ็นเซอรโดยสังเขป 

ทิศทางเทคโนโลยีการประดิษฐไมโครเซ็นเซอรและสมารทเซ็นเซอร พ้ืนฐานเบ้ืองตนของเซ็นเซอร

แบบสารกึ่งตัวนํา เซ็นเซอรคลื่นอะคูสติกสบนพ้ืนผิว (ซอว) เซ็นเซอรแมเหล็กไฟฟา ออปติคอล

เซ็นเซอร เซ็นเซอรทางเคมี เซ็นเซอรความรอน เซ็นเซอรเชิงกลและทรานสดิวเซอร  

 Sensor classification and sensor models. Overview of sensor application areas. 

Orientation in microsensor and smart sensors fabrication technologies. 

Introduction to semi- conductive sensors.  Surface Acoustic Wave ( SAW)  sensors. 

Magnetic sensors. Optical sensors. Chemical sensors. Thermal sensors. Mechanical 

sensors and transducers. 
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618 480     วิศวกรรมเสียง        3(3-0-6) 

 (Audio Engineering) 

พื้นฐานเบื้องตนของการประยุกตใชเคร่ืองมือดานวิศวกรรมไฟฟาสําหรับการตรวจจับ     

การวัด การประมวลผล การบันทึกและการผลิตซ้ําสัญญาณความถี่เสียง หลักการพื้นฐานของ

เสียง อะคูสติกสเบ้ืองตน การแพรกระจายของเสียง วงจรเทียบคลายทางกลและทางอะคูสติกส 

ไมโครโฟน ดอกลําโพงชนิดขดลวดเคล่ือนที่ การวัดพารามิเตอรของดอกลําโพง ระบบตูลําโพง

แบบปด ระบบตูลําโพงแบบมีชองเปด ครอสสโอเวอร เคร่ืองขยายกําลังเสียง การลดเสียงรบกวน 

ระบบการวัดและทดสอบเคร่ืองเสียง อะคูสติกสเชิงจิตวิทยาพ้ืนฐาน 

Introduction to application of tools in electrical engineering for detection, 

measurement, processing, recording and reproduction of audio frequency signals. 

Basic principles of sound. Fundamentals of acoustics. Sound radiation. Mechanical 

and acoustical analogous circuits.  Microphones.  Moving-coil loudspeaker drivers. 

Loudspeaker parameter measurement. Closed-box loudspeaker systems. Vented-

box loudspeaker systems.  Crossovers.  Audio power amplifiers.  Noise reduction.  

Test and measurement of audio systems. Basic psychoacoustics. 

 

618 481 อะคูสติกสวิศวกรรมเบ้ืองตน                 3(3-0-6)  

                 (Introduction to Engineering Acoustics) 

แนวคิดเชิงทฤษฎีพ้ืนฐานของระบบอะคูสติกส การส่ันทางกล ปรากฏการณคลื่นระนาบ 

และคลื่นทรงกลม ปรากฏการณการดูดกลืน การสงผานและการสะทอนกลับคลื่น เสียง          

การไดยินเสียง เสียงในสภาพแวดลอมปด การประยุกตในงานอะคูสติกสวิศวกรรม 

Basic theoretical concepts of acoustical systems. Mechanical vibration. Plane 

and spherical wave phenomena. Absorption phenomena. Sound wave 

transmission and reflection. Hearing. Sound in enclosed spaces. Engineering 

acoustics applications. 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

  

มคอ.2 

 

618 484     การเปนผูประกอบการกับงานนวัตกรรม  3(3-0-6) 

 (Innovation and Entrepreneurships) 

นวัตกรรมและการสรางสรรคในองคกรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการเร่ิมตนสราง

ธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง แฟรนไชส และรูปแบบการทําธุรกิจ การวิจัยตลาดและ

การตลาดเบื้องตน แหลงเงินทุนและวิธีการระดมเงินทุน การจัดการดานการเงิน กฎหมายธุรกิจ

เบื้องตน ความเปนผูนําธุรกจิ 

Innovations and creations in existing organizations as well as entrepreneurship 

in start- up small and medium businesses, franchises, and other business formats. 

Introduction to market research and marketing. Sources of funds and fund raising. 

Financial management. Introduction to business law. Business leadership. 

 

618 529 อุปกรณทางแสง 3(3-0-6) 

 (Optical Devices) 

แสง พ้ืนฐานของโซลิดสเตตฟสิกส การมอดูเลตของแสง อุปกรณแสดงผล หลักการทํางาน

ของเลเซอร ชนิดของเลเซอร เทคนิคและการประยุกตของเลเซอร โฟโตดีเทกเตอร ทอนําคล่ืน

แบบเสนใยแกวนําแสง 

Light.  Fundamentals of solid state physics.  Modulation of light.  Display 

devices. Principles of laser operation. Types of lasers. Techniques and applications 

of lasers. Photo detectors. Optical fiber waveguides. 
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618 535 พ้ืนฐานเคร่ืองมือชีวการแพทย      3(3-0-6) 

 (Fundamentals of Biomedical Instrumentation) 

พื้นฐานสรีรวิทยาสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย แหลงกําเนิดและคุณสมบัติของศักยไฟฟา

ชีวภาพของมนุษย พื้นฐานสรีรวิทยาไฟฟา สัญญาณไฟฟาสมอง สัญญาณไฟฟาหัวใจ และ

สัญญาณไฟฟากลามเนื้อ พ้ืนฐานการวัดและเคร่ืองมือทางชีวการแพทย หลักการวัดสัญญาณชีว

การแพทย อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทยและวงจรสําหรับอุปกรณเคร่ืองมือแพทยและการ

ประยุกตใชงานทางคลินิก ทรานสดิวเซอร อิเล็กโตรดและการขยายสัญญาณชีวการแพทย     

การประมวลผลสัญญาณชีวการแพทยเบื้องตน มาตรฐานอุปกรณทางการแพทย ความปลอดภัย

ทางไฟฟาของโรงพยาบาล  

  Fundamentals of physiology for biomedical engineering. Sources and 

properties human biopotentials. Fundamentals of electrophysiology, 

electroencephalogram, electrocardiogram, and electromyogram. Fundamentals of 

biomedical measurement and instrumentation. Principles of biomedical signal 

acquisition. Biomedical electronics and circuits for medical instrumentation and 

clinical applications. Transducers, electrodes and bioamplifier. Fundamentals of 

biomedical signal processing. Medical device standards. Hospital electrical safety.  

 

618 536 อุปกรณและการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง    3(3-0-6) 

 (Advanced Electronic Devices and Circuit Design) 

การวิเคราะหและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการส่ือสารและอุปกรณเคร่ืองมือสื่อสาร

และเคร่ืองมือวัด โดยการใชอุปกรณแบบชิ้นเด่ียวและแบบวงจรรวม เนื้อหารวมถึงทฤษฎีการ

ทํางาน คุณลักษณะและขอกําหนดของอุปกรณ การใชในงานท่ีเปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน 

เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน เทคนิคการออกแบบวงจรพิมพ โครงงานการออกแบบและสราง

วงจรโดยใชวงจรรวม 

 Analysis and design of selected electronic circuits for communications and 

instrumentation by using discrete and integrated circuit devices.  Topics include 

theory of operations, characteristics and specifications of devices.  Linear and 

nonlinear applications. Noise reduction in electronic circuits. Printed circuit design 

techniques. Projects in circuit design and implementation using integrated circuits. 
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618 568 การประมวลผลภาพทางการแพทย      3(3-0-6) 

 (Medical Image Processing) 

หลักการสรางภาพทางการแพทยแบบตาง ๆ เทคนิคการประมวลผลภาพที่ใชในงาน

วิเคราะหภาพทางการแพทย ประกอบไปดวยการปรับปรุงภาพ การลงทะเบียนภาพและการแบง

สวนภาพ 

Principles of medical imaging.  Medical image processing techniques.  Topics 

including image enhancement, image registration, and image segmentation.     

 

618 574 วิศวกรรมหุนยนต         3(3-0-6) 

 (Robotics Engineering) 

การวิเคราะหไคเนมาทิกสสําหรับตําแหนงในชุดตอโยง ไคเนมาทิกสตรงและไคเนมาทิกส

ผกผัน การวิเคราะหทางจลนศาสตรความเร็วรวมถึงจาโคเบียนเมตริกซ การวางแผนเสนทางและ

แนววิถี พลศาสตรของแขนกล การควบคุมหุนยนต หุนยนตเคล่ือนที่ การมองเห็นของหุนยนต 

Kinematics analysis for positions in linkages. Forward and inverse kinematics. 

Analysis of velocity kinematics-Jacobian matrix. Path and trajectory planning. 

Dynamics of robot manipulators. Robot control. Mobile robot. Robot vision. 

 

620 101  วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 

                (Engineering Materials) 

เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชงานของวัสดุ

วิศวกรรมหลักประเภทโลหะ พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุเสริมองคประกอบ แผนภูมิสมดุลวฏั

ภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคตาง ๆ สมบัติเชิงกล และการเส่ือมสภาพของวัสดุ 

 Relationship between structures, properties, production processes and 

applications of the main groups of engineering materials:  metals, polymers, 

ceramics and composites.  Phase equilibrium diagrams and their interpretation. 

Mechanical properties and materials degradation. 
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631 220  ปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1     1(0-3-0) 

 (Electrical Communications Engineering Laboratory I) 

 ปฏิบั ติการที่ มี เนื้ อหาสัมพันธ กับ วิชาหลักการสื่ อสาร โครงข าย ส่ือสาร สายส ง                 

การส่ือสารแบบดิจิทลั การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 

 Experiments related to the contents in principle communication network, 

communication, transmission line, digital communication, data communication 

and network. 

 

631 221  ปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2     1(0-3-0) 

 (Electrical Communications Engineering Laboratory II) 

  ปฏิบัติการที่มุงเนนการเรียนรูภาคปฏิบัติที่เก่ียวของกบัเน้ือหาทฤษฎทีางดานวิศวกรรม 

 การส่ือสารเฉพาะทางและมีความเชื่อมโยงกับวิทยาการทางดานการส่ือสารสมัยใหม 

 Experiments focused on practical skills related to Electrical Communications 

Enginneering theory and modern telecommunication technologies. 

 

631 231 สัญญาณและระบบ        3(3-0-6) 

(Signals and Systems) 

 สัญญาณและระบบที่ตอเนื่องในเวลาและไมตอเน่ืองในเวลา ระบบเชิงเสนที่ไมแปรเปล่ียน

ตามเวลา การวิเคราะหสัญญาณโดยใชการแปลงฟูริเยร การแปลงลาปลาซ การแปลงซี         

การประยุกตของสัญญาณและระบบ เทคนิคสมัยใหมในการวิเคราะหสัญญาณและระบบ 

 Continuous-time and discrete-time signals and systems. Linear time-invariant 

system.  Signal analysis using Fourier transform, Laplace transform.  Z- transform. 

Applications of signal and system. Modern techniques in signal and system 

analysis. 
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631 260  วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อกและดิจิทัล     3(3-0-6) 

(Analog and Digital Electronic Circuits)  

 ความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับ อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อก 

สารก่ึงตัวนํา และทฤษฎีรอยตอพี-เอ็น คุณลักษณะและการประยุกตใชงานไดโอด ทรานซิสเตอร

พาหะคู (บีเจที) ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา (เอฟอีที) และโอเปอรเรชันแนลแอมปลิฟายเออร 

(ออปแอมป) ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบลูลีนและลอจิกเกต ตารางความจริง การลดรูป

สมการบลูลีนโดยใชแผนผังคารโนห การออกแบบวงจรเชิงจัดหมู ฟลิปฟล็อป การออกแบบวงจร

เชิงลําดับ วงจรนับ วงจรชิฟตรีจิสเตอร  

 Fundamentals of physics related to analog electronic devices and circuits, 

semiconductors and P-N junction theory. Characteristics and applications of 

diodes, bipolar junction transistor (BJT), field-effect transistor (FET), operational 

amplifier (Op-Amp). Number systems and codes. Boolean algebra and logic gates. 

Truth table. Minimization of boolean equations by Karnaugh map. Combinational 

circuit design:  Flip-flops. Sequential circuit design: counters, shift registers. 
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631 261  การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล       3(3-0-6)  

 (Electromechanical Energy Conversion) 

 วงจรแมเหล็ก เสนแรงแมเหล็ก แรงแมเหล็กไฟฟา กฎของฟาราเดย กฎของแอมแปร 

หลักการแปลงผันพลังงานแมเหล็กไฟฟา หมอแปลงอุดมคติ หมอแปลงไฟฟาเฟสเดียวและสาม

เฟส หมอแปลงไฟฟาสําหรับเคร่ืองมือวัด หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟาแบบหมุน โครงสราง

เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง คุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและมอเตอรกระแสตรง วิธีการ

เร่ิมเดินมอเตอรกระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรง การควบคุมเคร่ืองจักร

ไฟฟากระแสตรงดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง โครงสรางเคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสสลับ เคร่ืองจักรกล

ไฟฟาเหนี่ยวนําแบบหนึ่ง เฟสและสามเฟส การควบคุมเคร่ืองจักรไฟฟาเหนี่ยวนําดวย

อเิล็กทรอนิกสกาํลัง 

 Magnetic circuits. Magnetic fluxes. Electromagnetic forces. Faraday’s law. Ampere’s 

law.  Principles of electromagnetic energy conversion. Ideal transformers. Single phase 

and three phase transformers. Instrument Transformers. Principle of rotating machines. 

DC machine constructions. Characteristics of DC generators and motors. Starting method 

of DC motors. Speed control methods of DC motors. Controlling DC machines with 

power electronics. AC machine constructions. Single phase and three phase induction 

machines. Controlling induction machines with power electronics.   
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631 326  การสื่อสารแบบดิจิทัล        3(3-0-6)  

(Digital Communication) 

ทบทวนทฤษฎีบทการชักตัวอยาง ความนาจะเปนและกระบวนการสุม  ปริภูมิสัญญาณ 

แบนดวิดทไนควิสทตํ่าสุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาสสีขาวแบบบวก รหัสไลน

โคดและการปรับรูปสัญญาณพัลส เทคนิคการกล้ําสัญญาณดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การวิเคราะห

ประสิทธิภาพ การประสานเวลา อีควอลไลเซชัน  แนะนําทฤษฎีขาวสาร การเขารหัสสัญญาณ

จากแหลงตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลายชองสัญญานและหลายคล่ืนพาห เทคนิค

การแผสเปกตรัม ชองสัญญาณเลือนหายจากคล่ืนหลายทศิทาง 

Review of sampling theorems. Probability and random processes. Signal space. 

Minimum Nyquist bandwidth.  Signal detections.  Additive white Gaussian noise 

( AWGN) .  Line coding and pulse shaping.  Digital modulation techniques.  Sigma-

delta.  Performance analysis.  Synchronization.  Equalization.  Introduction to 

information theory. Source coding. Channel coding. Multichannel and multicarrier 

systems. Spread spectrum techniques. Multipath fading channels. 
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631 327  เครือขายการสื่อสารและสายสงสัญญาณ     3(3-0-6) 

 (Communication Network and Transmission Lines) 

 การส่ือสารแบบมีสายและไรสาย วิเคราะหคาพารามิ เตอรสายสงสัญญาณสื่อสาร  

ความสัมพันธของเมทริกซแบบ วาย แซด เอฟ จี เอช การเชื่อมตอกันของวงจรเครือขายพ้ืนฐาน      

การแปลงเครือขาย ปริมาณการสงผาน เทคนิควงจรการสงผานสัญญาณ ตัวกรองคลื่น            

ตัวลดทอน การแมตชคาอิมพิแดนซ ทฤษฎีสายนําสัญญาณ สมการคลื่น วิธีการแกปญหาสําหรับ  

ความถ่ีตํ่า กลาง สูง คาคงที่ปฐมภูมิและทุติยภมูิ การตกกระทบและการสะทอนคล่ืน อัตราสวน

คลื่นนิ่ง คุณสมบัติของสายปลายเปด ปด และตอโหลด  สายนําสัญญาณท่ีมีการสูญเสียและไมมี

การสูญเสีย การสะทอนในโดเมนเวลา แผนภาพการตีกลับ การเกิดครอสทอลกแบบขอบเขตใกล 

และครอสทอลกแบบขอบเขตไกล สัญญาณความแตกตาง สายนําสัญญาณแบบรวม ชนิดของ

สายเคเบิล สายบิดคูตีเกลียวชนิดไมมีการกั้นสญัญาณรบกวน สายโคแอ็กเชียล มาตรฐานสําหรับ

สายนําสัญญาณในปจจุบัน 

 Wire and wireless communication. Transmission line parameters analysis Y, Z, 

F, G, H matrix relation. Connection and basic network circuits. Network 

transformation. Transmission quantities. Signal transmission circuit techniques. 

Wave filters. Attenuator. Impedance matching. Transmission line theory. Wave 

equation. Solution for low, medium, high frequencies. Primary and secondary 

constants. Incident and reflected waves. Standing wave ratio. Line characteristics 

for open, short, terminated load. Lossless and lossy lines. Reflections in time 

domain. Bounce diagrams. Near- end and far- end crosstalk. Differential signaling. 

Composite line. Types of cable. Unshielded twisted pair. Coaxial cable. Current 

cable standards. 
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631 328  การสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร      3(3-0-6)  

 (Data Communication and Computer Networks) 

แนะนําการส่ือสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรมเครือขายแบบลําดับชั้น โพรโทคอล 

และการเชื่อมตอจุดตอจุด แบบจําลองการหนวงเวลาในเครือขาย โพรโทคอลการควบคุมการ

เขาถึงตวักลาง การควบคุมการไหล การจัดการขอผิดพลาด เครือขายแบบทองถิ่น เครือขายสวิท

ชิ่ง การจัดการเสนทางในเครือขาย ความปลอดภัยของเครือขาย สถาปตยกรรมและระบบของ

เครือขายแบบกลุมเมฆ มาตรฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

Introduction to data communications and networks. Layered network 

architecture.  Point- to-point protocols and links.  Delay models in data networks. 

Medium-access control protocols. Flow control. Error control. Local area network. 

Switching network.  Routing in data networks.  Network security.  Cloud network 

architecture and system. Standards for data communications and networks. 
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631 329  วิศวกรรมสายอากาศ        3(3-0-6) 

  (Antenna Engineering) 

 วิชาบังคับกอน :  618 360  สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 นิยามพื้นฐานและทฤษฎี  การกอรูปสมการของปญหาการแพรกระจาย แหลงกระจายคล่ืน

แบบจุดไอโซทรอปก รูปแบบกําลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ความ

ตานทานเชิงซอนของการกระจายคล่ืน การโพลาไรซของคล่ืน ประสิทธิภาพ แบนดวิทท        

การแพรกระจายจากอุปกรณกระแส ผลกระทบของสายดิน คุณสมบัติการแพรกระจายของ

สายอากาศแบบเชิงเสน สายอากาศแถวลําดับแบบเสน สายอากาศอุดะ-ยากิ สายอากาศแบบ

รายคาบล็อก สายอากาศแบบชองเปด สายอากาศแบบไมโครสตริป เสาอากาศสมัยใหมสําหรับ

การประยุกตใชงานกระแสไฟฟา การวัดลักษณะจําเพาะของสายอากาศ   

 Basic definition and theory.  Formulation of the radiation problems. Isotropic 

point source. Power and field patterns. Directivity and gain. Radiation impedance. 

Wave polarization. Efficiency. Bandwidth. Radiation from current elements, ground 

effect. Radiation properties of linear wire antenna. Linear array antenna. Uda- Yagi 

antenna. Log- periodic antenna. Aperture antenna. Microstrip antenna. Modern 

antenna for current applications. Antenna characteristics measurement. 
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631 330    การสื่อสารแถบความถ่ีกวาง  3(3-0-6)  

 (Broadband Communication) 

 หลักการเครือขายส่ือสารแถบความถี่กวางสําหรับระบบโทรศัพท โทรศัพทแบบเสียงบนโพร

โทคอลอินเทอรเน็ต โครงสรางพื้นฐานเครือขายบริเวณกวาง เอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสไอ 

และเทคนิคปจจุบัน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอสดีเอช วิศวกรรมจราจร และคุณภาพการ

ใหบริการ เอฟทีทีเอช ดับเบิ้ลยูแอลเอเอ็นเอส พอนน เครือขายดีดับเบิลยูดีเอ็ม ทฤษฎีการ

สื่อสารผานสายไฟฟาสําหรับการส่ือสารแถบความถ่ีแคบและความถี่กวาง มาตรฐานของ

เครือขายพื้นฐานพีแอลซี 

 Principles of broadband communication networks for switching telephone 

system.  Voice Over Internet Protocal telephone.  WAN infrastructure:  ATM, VPN, 

FDDI, DSL and current techniques. Internet. Intranet. SDH. Traffic engineering and 

Quality of Service.  FTTH.  WLANS.  PON.  DWDM network.  Theory of power line 

communication (PLC) for narrowband and broadband communications. Standards 

of PLC-based networking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

  

มคอ.2 

 

631 332  วิศวกรรมไมโครเวฟ        3(3-0-6) 

 (Microwave Engineering)  

 สมการของแมกซเวลล คล่ืนระนาบและเงื่อนไขขอบเขต สายสงและทอนําคล่ืนยานความถี่

ไมโครเวฟ การแพรกระจายคลื่นไมโครเวฟ เอส-พารามิเตอรและเอส-เมทริกซ การแมชชิง

อิมพีแดนซและจูนนิง ทอนําคล่ืนแบบพื้นที่หนาตัดรูปสี่เหล่ียมผืนผาและแบบวงกลม อุปกรณ

ไมโครเวฟ เรโซเนเตอรและอุปกรณกรองความถ่ียานไมโครเวฟ การวิเคราะหเครือขายและวงจร

ไมโครเวฟ กระแสและแรงดันแบบอิมพีแดนซและสมมูลย กราฟการไหลของสัญญาณ ตัวแบง

กําลังงานและตัวคูตอมีทิศทาง การเชื่อมตอสัญญาณไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การ

วัดสัญญาณไมโครเวฟเบื้องตนและการประยุกต    

 Maxwell’ s equation. Plane waves and boundary conditions. Microwave 

transmission line and waveguide. Microwave propagation. S-parameter and the     

s-matrix. Impedance matching and tuning. Rectangular and circular waveguide. 

Microwave components. Microwave resonators and filters. Microwave network and 

circuit analysis. Impedance and equivalent voltage and current. Signal flow graphs. 

Power dividers and directional couplers. Point- to- point microwave link. Radar 

system. Basic of microwave measurement and applications. 

 

631 390  การฝกงาน                                                           1(ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง) 

 (Training) 

 เง่ือนไข   :   นักศึกษาช้ันปที่ 3 ข้ึนไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U 

 ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร โดยความ

เห็นชอบจากภาควิชาฯ ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง ในชวงภาคฤดูรอน 

 Practical training in industrial sectors or organizations related to electrical 

communications engineering by consent of department at not least than 240 

hours during summer semester. 
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631 391 เตรียมสหกจิศึกษา                                                                       1(0-3-0) 

 (Preparation for Cooperative Education) 

 เง่ือนไข   :   นักศึกษาช้ันปที่ 3 ข้ึนไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซ่ึงประกอบดวยระเบียบขอบังคับที่

เก่ียวของ การส่ือสารและมนุษยสัมพันธในการทํางาน เทคนิคการนําเสนองานและการเขียน

รายงานที่ถูกตอง ศึกษาปญหาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารเพ่ือใชใน 

สหกิจศึกษา 

 Principles, concepts, and processes of co- operative education including 

related rules or regulations.  Proper communication and human relations in 

workplace.  Presentation techniques.  Formal report writing.  Studying problems 

faced by industries in electrical communications engineering for the co-operative 

study. 
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631 424  การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

 (Optic Communication)  

 ระบบสื่อสารดวยแสงเบื้องตน ทอนําคลื่นและลักษณะการเคล่ือนที่ของแสง สายเสนใยแกว

นําแสง ชนิดพารามิเตอรและการผลิตเสนใยแกวนําแสง การสงแสงผานอากาศและผานเสนใย

แกวนาํแสง คุณลักษณะของแหลงกําเนิดแสง ไดโอดเปลงแสง (แอลอีดี) และเลเซอร คุณลักษณะ

ของตัวกลางในการสงสัญญาณ อุปกรณการสื่อสารทางแสง สวิตช ตัวลดทอน ตัวคัปเปลอร 

เลนส และตัวรับแสง การมัลติเพลกซในระบบสายสงทางแสง ชนิดของสัญญาณรบกวนในตัวรับ

แสง สัญญาณรบกวนแบบช็อต สัญญาณรบกวนที่เกิดจากความรอน การเส่ือมลงของสัญญาณ 

การลดทอนสัญญาณและดิสเพอรชั่นในระบบเชื่อมตอสัญญาณแสง ตัวทวนและตัวขยาย

สญัญาณแสง การคํานวณระบบเชื่อมตอสัญญาณแสง  

 Introduction to optical communication system. Dielectric Waveguide and 

propagating conditions. Fiber optic cables, types, parameters, and production. 

Light transmission in space and optical fiber. Light source characteristics, Light 

emitting diode (LED) and Laser. Characteristics of optical media of transmission. 

Optical communication devices: switches, attenuators, coupler, lens, and 

detectors. Multiplexing in optical link system. Noises in optical receivers:           

shot-noise and thermal noise. Signal degradations. Attenuation and dispersion in 

fiber link. Optical repeaters and amplifiers. Fiber link budget calculation.  
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631 425   การสื่อสารไรสาย         3(3-0-6)  

(Wireless Communication) 

 ระบบการส่ือสารไรสาย คุณลักษณะและผลกระทบของการแพรกระจายคลื่น เทคนิคการ

กลํ้าสัญญาณ การเขารหัสเสียง การเขารหัสชองสัญญาณไดเวอรซิต้ี เทคนิคการมัลติเพล็กซ สวน

เชื่อมตอสําหรับระบบการสื่อสารไรสายเคล่ือนที่ มาตรฐานการส่ือสารเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร 

การเขาถึงระบบแบบจากหลายผูใชและการจัดการกับการแทรกสอด ความจุของชองสัญญาณไร

สาย ความจุของชองสัญญาณไรสายที่มีผูใชมากกวาหน่ึง ระบบส่ือสารไรสายแบบหลากหลาย

สญัญาณสงและรับ 

 Wireless communication system. Characteristic and impact of radio 

propagation.  Modulation techniques.  Speech coding.  Diversity channel coding. 

Multiplexing technique.  Interconnection components for mobile communication 

system. Standards of mobile communication. Cellular system. Multiple access and 

interference management.  Capacity of wireless channels.  Multi-user capacity. 

Multiple input multiple output (MIMO) system. 

 

631 433  ทฤษฎขีาวสาร         3(3-0-6)  

(Information Theory) 

 คํานิยามและทฤษฎีของการวัดปริมาณขาวสาร การวัดปริมาณขาวสารรวม เทคนิคการบีบ

อัดแหลงขอมูล ทฤษฎีอัตราการสูญเสีย แบบจําลองของชองสัญญาณ ความจุของชองสัญญาณ 

รหัสแบบบล็อคท่ีควบคุมการผิดพลาด รหัสคอนโวลูชัน การกล้ําสัญญาณรหัสเทรลลิส          

รหัสสมัยใหม 

 Definition and theories of information measurement.  Mutual information 

measurement. Techniques for compression of source data. Rate distortion theory. 

Channel models.  Channel capacity.  Error control block codes.  Convolutional 

codes. Trellis coded modulation. Modern codes. 
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631 434  การส่ือสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห      3(3-0-6)  

 (Multi-carrier Digital Communications) 

 พื้นฐานการกลํ้าสัญญาณและแยกสัญญาณดิจิทัล การกล้ําสัญญาณแบบคลื่นพาหเดี่ยว การ

กลํ้าสัญญาณแบบหลายคล่ืนพาห การแปลงสัญญาณฟูริเยรแบบดีสครีต การแปลงสัญญาณ

บางสวนแบบฟูริเรียรรวดเร็ว สวนเพิ่มเก็จสัญญาณ การแพรกระจายคล่ืน การประสานเวลา  

การประมาณชองสัญญาณ อีควอไลเซอรในโดเมนความถี่ ระบบมัลติเพล็กซแบบแบงความถ่ีต้ัง

ฉาก การประยุกตใชงานสําหรับการส่ือสารแบบดิจิทัลหลายคล่ืนพาห เอดีเอสแอล เครือขาย

ทองถิ่นแบบไรสาย ระบบกระจายภาพและเสียงแบบดิจิทัล DVB-T2 การสื่อสารขอมูลแบบไร

สายความเร็วสูงสําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ีและอปุกรณส่ือสารขอมูลไรสาย 

 Digital modulation and demodulation fundamentals. Single carrier modulation.         

Multi-carrier modulation. Discrete Fourier transform (DFT). Partial Fast Fourier Transform. Cyclic 

extension. Wave propagation. Synchronization. Channel estimation. Equalization in frequency 

domain. Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system. Applications of multi-

carrier digital communications: ADSL, wireless LAN, DVB-T2 digital broadcasting. Wireless 

communication of high-speed data for mobile phones and data terminals. 

 

631 436  การสื่อสารดาวเทียม        3(3-0-6)  

  (Satellite Communication) 

 หลักการส่ือสารผานดาวเทียม ลักษณะระบบวงโคจรของดาวเทียมส่ือสาร โครงสรางของ

ดาวเทียมและสวนประกอบของดาวเทียม การออกแบบระบบเชื่อมโยงการส่ือสารระหวาง

ดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นดิน เทคนิคการกล้ําสัญญาณและการมัลติเพล็กซ เทคนิคการเขาถึง

แบบหลายทาง เทคนิคแผสเปกตรัม รหัสแบบแกไขขอผิดพลาดลวงหนาสําหรับการเชื่อมตอ

ดาวเทียมแบบดิจิทัล เทคโนโลยขีองสถานีภาคพื้นดิน บริการในระบบการส่ือสารผานดาวเทียม 

 Principle of satellite communications.  Orbital aspects of satellite 

communication.  Spacecraft and its related systems.  Satellite link design. 

Modulation and multiplexing techniques.  Multiple access techniques.  Spread-

spectrum technique. Forward error correction code for digital satellite links. Earth 

station technology. Satellite communication services. 
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631 451  อินเทอรเนต็แหงสรรพสิ่ง        3(3-0-6)  

 (Internet of Things) 

 แนะนําแนวคิดและเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง สถาปตยกรรมของอินเทอรเน็ต

แหงสรรพส่ิง อุปกรณอจัฉริยะ เครือขายอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง (บแีอลอ ีไวฟาย เครือขายเซน

เซอรไรสาย ลอรา ซิกซบี ซิกโลแพน) โพรโทคอลอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง (เฮชทีทีพี ยูพีเอ็นพี  

ซีโอเอพี เอ็มคิวทีที เอ็กซเอ็มพีพี) แพลตฟอรมใหบริการอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง ความ

ปลอดภัยและการทํางานรวมกัน การประยุกตในงานอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

 Introduction to concepts and technology behind the Internet of Things (IoT). 

IoT architecture. Smart devices. IoT networks (BLE, WiFi, Wireless Sensor Networks, 

LoRa, Zixbee, 6LowPAN). IoT Protocols (HTTP, uPnP, CoAP, MQTT, XMPP). IoT 

service platform.Security and interoperability. IoT applications. 

 

631 452  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่      3(3-0-6)  

(Mobile Application Development) 

 สถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณเคลื่อนท่ี ความแตกตางระหวางการพัฒนา

แอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่และแอปพลิเคชันประเภทอ่ืน เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการพัฒนา

แอปพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนที่ ภาษาโปรแกรมสําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ

เคลื่อนท่ี การสรางสวนตอประสานกับผูใช การจัดการและเขาถึงขอมูล การติดตอกับเคร่ืองแม

ขาย การติดตอกบัฮารดแวรของเครื่อง กลอง และเซนเซอรตาง ๆ การจัดการพลังงาน การรักษา

ความปลอดภัยของเคร่ือง 

 Mobile operating system architectures.  Difference between development of 

mobile applications and other applications.  Tools for mobile application 

development. Programming languages for mobile application development. User 

interface implementation.  Data manipulation and access.  Server connection. 

Connection with device hardware camera and other sensors. Power management. 

Device security. 
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631 453  ระบบความปลอดภัยไซเบอร   3(3-0-6)  

 (Cyber Security Systems)  

ระบบการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรเบ้ืองตน การเขารหัสทั้งในระบบกุญแจเด่ียว

และระบบกุญแจคู ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจนสิทธ์ิแบบตาง ๆ การยืนยันตัวบุคคล การจัดการ

รับรองสิทธ์ิและรหัสกุญแจ รูปแบบของการบุกรุก การตรวจจับและการปองกันโดยใชระบบไฟร

วอลล และซอฟตแวรรักษาความปลอดภยั 

Basic computer security systems.  Cryptography for both symmetric key and 

asymmetric key.  Digital signatures.  Authentication.  Personal identification. 

Certificate and key management.  Attack signatures.  Intrusion detection and 

prevention using firewall and security softwares. 

 

631 493 สหกิจศึกษา                                                           9(ไมนอยกวา 640 ช่ัวโมง) 

 (Cooperative Education) 

 วิชาบังคับกอน :  631 391 เตรียมสหกิจศึกษา 

 เง่ือนไข   :   นักศึกษาช้ันปที่ 4 ข้ึนไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารในอุตสาหกรรมจริง ได

ประสบการณจริงและมโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหาและแนวทางการ

แกปญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีไดวิเคราะหไว นําเสนอ

ผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน  

Self-learning and practicing essential skills in electrical and communication 

engineering in real industrial settings. Acquiring experiences and conceptual 

thinking as professional engineers. Analyzing problems and solving them via 

theoretical and the practical approaches. Executing proposed plan to solve project 

problems. Completing final oral presentation and submitting final reports. 
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631 494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา    2(0-6-0) 

 (Electrical Communications Engineering Project for Cooperative Education) 

 วิชาบังคับกอน :    631 493 สหกิจศึกษา 

 เง่ือนไข   :   นักศึกษาป 4 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยที่ปรึกษาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารสําหรับสหกิจ

ศึกษา จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และขั้นตอนการดําเนินงานโครงงาน    

การนําเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

Selection of project topics and supervisors in electrical communications 

engineering for cooperative education. Preparation of objectives, project plan, 

related theories, and procedures for conducting project. Project proposal 

presentation by reporting and oral examination. 

 

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

 (Electrical Communications Engineering Project I) 

 เง่ือนไข   :   นักศึกษาช้ันปที่ 4 ข้ึนไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี 

และขั้นตอนการดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอโครงงานโดยการเสนอ

รายงานและสอบปากเปลา 

 Selection of project topics and supervisors. Preparation of objectives, project 

plans, theories, and procedures for conducting project in Electrical 

Communications and Information. Engineering Project proposal presentation by 

reporting and oral examination. 
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631 496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2      2(0-6-0) 

 (Electrical Communications Engineering Project II) 

 วิชาบังคับกอน :  631 495  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1  

  โครงการตอเน่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก 631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

 สื่อสาร 1 นําเสนอผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปากเปลา 

The continuation and completion of the project assigned in 631 495 Electrical 

Communications and Information Enginneering Project I. Project presentation by 

reporting and oral examination. 

 

631 497 หัวขอพิเศษ         3(3-0-6) 

 (Special Topic) 

 หัวขอพิเศษใหม ๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารระดับวิชาเลือกขั้นสูงสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หัวขอที่ไมปรากฏในหลักสูตรปจจุบัน  

 Contemporary special topics in electrical communications engineering at 

advanced undergraduate elective level. Topics not included in established the 

curriculum. 

 

631 498 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Electrical Communications Enginneering I) 

  หัวขอที่นาสนใจในปจจบุันในสาขาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 

 Current topics of interest in electrical communications engineering. 

 

631 499 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Electrical Communications Enginneering II) 

 ที่นาสนใจในปจจุบันในสาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารที่ไมปรากฏอยูในรายวิชา 631 498    

เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1 

 Current topics of interest in electrical communications enginneering that are 

not included in 631 498 Selected Topics in Electrical Communications   

Enginneering I.
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 3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย   

    3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

   

 

 

ลําดับ 

 

ตําแหนง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบัน 

ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน

เฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบนั ใหม 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ระพีพันธ แกวออน 

 

วศ.ด. (เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟาและ

สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี (2562) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

(2550)  

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2548) 

15 15 

2 อาจารย ดร. โสภณ ผูมีจรรยา 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2553) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2550) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม) เกียรตินยิมอนัดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2548) 

 

 

 

 

 

 

 

15 15 
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ลําดับ 

 

ตําแหนง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบัน 

ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน

เฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบนั ใหม 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพงศ วงศพรอมมูล 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (2557) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (2554) 

M.B. (Enterprise Resources Planning: 

ERP SAP/R3) University of Western 

Sydney, Australia (2007) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (2548) 

15 15 

4 อาจารย ดร. พลอยบุศรา โกมาสังข 

 

Ph.D. (Functional Control Systems 

in the field of Electrical and 

Computer Engineering) 

Shibaura Institute of Technology, 

Japan (2020) 

M.Eng. (Electrical Engineering and 

Computer Science) Shibaura 

Institute of Technology, Japan 

(2017) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2560) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารและ

อิเล็กทรอนิกส) เกียรตนิิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (2557) 

15 15 
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ลําดับ 

 

ตําแหนง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบัน 

ปที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน

เฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบนั ใหม 

5 อาจารย พรชัย เปลี่ยมทรัพย 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2554) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2550) 

15 15 
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 3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร  

    

 

 

ลําดับ 

 

ตําแหนง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบนั 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

เฉลี่ย(ช่ัวโมง/

สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบัน ใหม 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ระพีพันธ แกวออน 

 

วศ.ด. (เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟาและ

สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี (2562) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

(2550)  

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2548) 

15 15 

2 อาจารย ดร. โสภณ ผูมีจรรยา 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2553) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2550) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม) เกียรตินยิมอนัดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(2548) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 15 
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ลําดับ 

 

ตําแหนง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบนั 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

เฉลี่ย(ช่ัวโมง/

สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบัน ใหม 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพงศ วงศพรอมมูล 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2557) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2554) 

M.B. (Enterprise Resources Planning: 

ERP SAP/R3) University of Western 

Sydney, Australia (2007) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2548) 

15 15 

4 อาจารย ดร. พลอยบุศรา โกมาสังข 

 

Ph.D. (Functional Control Systems in 

the field of Electrical and Computer 

Engineering) Shibaura Institute of 

Technology, Japan (2020) 

M.Eng. (Electrical Engineering and 

Computer Science) Shibaura Institute 

of Technology, Japan (2017) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2560) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารและ

อิเล็กทรอนกิส) เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(2557) 

15 15 
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ลําดับ 

 

ตําแหนง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบนั 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

เฉลี่ย(ช่ัวโมง/

สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบัน ใหม 

5 อาจารย พรชัย เปลี่ยมทรัพย 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2554) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2550) 

15 15 

6 อาจารย ดร. ภมร ศิลาพันธ ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ (2554) 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาพระนครเหนือ (2548) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร (2545) 

15 15 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรัฏฐ เหมอืนชู วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

(2552) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

(2544) 

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

 

 

 

 

 

 

 

15 15 
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ลําดับ 

 

ตําแหนง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบนั 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

เฉลี่ย(ช่ัวโมง/

สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบัน ใหม 

8 อาจารย ดร. อรทัย วัชรกฤชกรณ 

 

Ph.D. (Electrical and Computer 

Engineering) King Mongkut’s University 

of Technology Thonburi, Thailand 

(2017) 

M.Eng. (Electrical and Information 

Engineering) King Mongkut’s University 

of Technology Thonburi, Thailand 

(2008) 

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี (2542) 

15 15 

9 อาจารยชัยวุฒ ชูรักษ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั 

(2549) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยมีหานคร (2545) 

15 15 

10 อาจารยกิตติธัช พาพลเพญ็ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา).มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2550) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี (2544) 

15 15 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุทธนา เจวจนิดา 

     

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (2555) 

M.Eng. (Computer Engineering) 

University of South Carolina, USA 

(1999) 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2535) 

15 6 
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ลําดับ 

 

ตําแหนง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

 

คุณวุฒิ  สาขา สถาบนั 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

เฉลี่ย(ช่ัวโมง/

สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบัน ใหม 

12 รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ สอดศรี 

     

Ph.D. (Acoustics) The Pennsylvania 

State University, USA (2003) 

M.S. (Electrical Engineering) The 

George Washington University, USA 

(1998) 

วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 

15 6 

13 อาจารย ดร. กัณธิดา พันธุเจริญ 

     

Ph.D. (Electronics and Electrical 

Engineering) University of 

Southampton, UK (2018) 

M.Sc. (Microelectromechanical 

systems)  

University of Southampton, UK (2013) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2551) 

15 6 

 

 3.2.3 อาจารยพิเศษ 

       อาจมีการเชิญอาจารยพิเศษเปนรายภาคการศึกษา 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
   การฝกปฏิบัติงานไดแก การฝกงานในหนวยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร จํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และสหกิจศึกษา จํานวนไมนอยกวา 640 ชั่วโมง     
การดําเนินงานของนักศึกษาในแผนสหกิจศึกษากําหนดใหใชวิธีวิจัยในการฝกทักษะในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณและนําเสนอผลงานในรายวิชาสหกิจศึกษา  

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  (1)  ทักษะในการปฏิบตัิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ  

   ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2)  บูรณาการองคความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง 
(3)  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(4)  มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ 
สถานประกอบการได 

(5)  มีความกลาแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
4.2  ชวงเวลา 

(1) กรณีฝกงาน   ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

(2) กรณีสหกิจศึกษา   ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาตน 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 

ลักษณะการฝกปฏิบัติภาคสนาม จํานวนช่ัวโมง 

631 390 การฝกงาน  ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง  

631 493 สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง 

 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คําอธิบายโดยยอ 

   หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทําโครงงานหรืองานวิจัยในประเด็นปญหาปจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 

สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทําโครงงานหรืองานวิจัย  มีขอบเขตโครงงานหรืองานวิจัยท่ี
สามารถทําสาํเร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
   นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถทําวิจัยเบื้องตน และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสูสังคมได 

5.3  ชวงเวลา   
นกัศึกษาแผนการเรียนปกติ ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาตนและปลาย 
นกัศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
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5.4  จํานวนหนวยกิต   
นกัศึกษาแผนการเรียนปกติ 3 หนวยกิต 
นกัศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา 2 หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
       (1)   มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงงานใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 
       (2)   มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา 
       (3)   อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา 
5.6  กระบวนการประเมินผล  
       (1)   คณาจารยในภาควิชาฯ กําหนดเกณฑการประเมินผลรายวิชา 
       (2)   ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอ 

       (3)   มีการประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ไดกําหนด 
รูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 

       (4)   ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 
       (5)   ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกันโดยการปรึกษา 
       (6)   ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย ซ่ึงเขารวมฟงการนาํเสนอผล 

             การศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร เปนหลักสูตรเพื่อสรางและ

พัฒนาวิศวกรใหเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร มีทักษะในการผสมผสานฮารดแวร

และซอฟแวรเขาดวยกัน รวมทั้งเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และจิตอาสาตอสังคม

และประเทศ 

 

คุณลกัษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง การแตงกาย ความประพฤติดีเรียบรอย ออนนอมถอมตน            

การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การวางตัวในการทํางาน กลาคิด กลาวิเคราะห กลาซักถาม และ

แสดงความคิดเห็น รูจักเวลาในการเรียนและทํากิจกรรม 

ดานจริยธรรม และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

ใหนักศึกษารูถึงผลกระทบของการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตอสังคมและส่ิงแวดลอม         รู

ระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงการรูจักรับผิดชอบตอสังคม หรืออาจจัดกิจกรรมท่ี

เสริมสรางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดานภาวะผูนํา 

ความรับผิดชอบ  

และมีวินัยในตัวเอง 

1. กําหนดใหนักศึกษามีการทํางาน รายงานหรือกิจกรรมกลุม โดยใหทุกคนมีสวนรวมและ

รับผิดชอบในการทํางานและนําเสนอรายงานเพื่อฝกใหนกัศึกษามีความรับผิดชอบ มีความ

กลาแสดงออก และรูจกัเรียนรูในการเปนสมาชิกกลุมที่ด ี

2. มีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาจัดผูดูแลและหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน

กจิกรรมเพื่อสรางภาวะผูนํา 

3. มีการกําหนดกติกาเพ่ือสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาและสม่ําเสมอ สง

งานที่ไดรับมอบหมายใหทันตอเวลา และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

ดานความคิด

สรางสรรค 

มีการสอดแทรกและมอบหมายโครงงานกลุมในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดใชความคิด

สรางสรรคในการนําความรูเนื้อหาที่เรียนในรายวิชามาสรรคสรางเปนผลงานและนําเสนอ

ตออาจารยผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดสรางสรรค

ซึ่งกันและกัน 
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2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  

ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO1 อธิบาย

ความหมายและ

คุณคาของศิลปะ

และการ

สรางสรรคได 

1) การเรียนรูจากศิลปน และ 

    ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะแขนงตาง ๆ  

    การศึกษาผลงานแนวคิด และ 

    กระบวนการคิดสรางสรรค เพื่อให 

    สามารถ เขาใจคุณคาและความงาม 

    ของธรรมชาติ ศิลปะ และการ 

    สรางสรรค 

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ 

    ออนไลน/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงดวยเคร่ืองมือและ

วิธีการหลากหลาย เชน การอภิปราย การตอบ

คําถาม การนําเสนอผลงาน โดยใหนักศึกษา

อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด และกระบวนการคิด

สรางสรรคในศิลปะแขนงตาง ๆ คุณคาและ

ความงามของธรรมชา ติ  ศิลปะและการ

สรางสรรค  และประเมินจากความถูกตอง

ครบถวน และชัดเจนของการอธิบาย 

PLO2 อภิปราย

ความหมายของ

ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมได 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานการ 

    บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรูจาก 

    สถานการณจําลอง และ 

    สถานการณจริง การเรียนรูรวมกับ 

    เพื่อนนักศึกษาตางชาติ 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนา 

    ความรูและความตระหนักดาน 

    วัฒนธรรมและความหลากหลาย 

3) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ 

    ออนไลน/เทคโนโลยี 

4) การใหนักศึกษาฝกอภิปรายเกี่ยวกับ 

    ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน 

    สถานการณจําลองและสถานการณ 

    จริง 

 

 

 

การประเมินตามสภาพจริง ดวยเคร่ืองมือและ

วิธีการหลากหลาย  เชน การสอบขอเขียน การ

สอบทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปากเปลา การ

สังเกตพฤติกรรม เชน ใหนักศึกษาอภิปราย

วัฒนธรรมของ ชนชาติและภาษาตาง ๆ และ

ความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีสงผลตอ การ

สื่อสารและการปฏิสัมพันธ เชน การเลือกใช

ภาษา การแสดงสีหนาทาทาง การแตงกาย 

มารยาททางสังคม เปนตน และประเมินจาก 

ความถูกตอง ครบถวน และชัดเจนของการ

อธิบาย 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO3 ระบุความรู

เบื้องตนเก่ียวกับ

การประกอบธุรกิจ

และทักษะพ้ืนฐาน 

การประยุกต ใช การสอนแบบเนน

ส มร รถน ะ  (Competency Based) 

โดยเนนการบูรณาการความรู         การ

อภิปรายแนวคิดทางการตลาด 

การประเมินตามสภาพจริงดวยเคร่ืองมือและ

วิธกีารหลากหลาย เชน การอภิปราย           การ

ประเมินจากกิจกรรมกลุม การแกไขปญหา  

         ท่ีจําเปนตอการ

เปนผูประกอบการ

ได 

และการประกอบธุรกิจ การอธิบาย

ทักษะความเปนผูประกอบการ การ

เรียนรูจากปญหาเปนฐาน การทัศน

ศึ กษ า ดู ง า น ส ถ า น ป ระ กอ บ กา ร 

กร ณี ศึ กษาส ถาน ประกอบกา ร ท่ี

ประสบความสําเร็จ เปนตน 

การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนรวม

ชั้ น เ รี ย น ห รื อ  ก ลุ ม ง า น  ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ รายงานการทัศนศึกษาดูงาน  

 

 

PLO4 มีทักษะการใช

ภาษา และส่ือสาร

ไดตรงตาม

วัตถุประสงคใน

บริบทการส่ือสาร

ที่หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น 

    เรียนดวยวิธีการเรียนรูเชิงรุก  

    (Active Learning) การสอนแบบ 

    สาธิต (Demonstration Method)  

    การสอนแบบใชสถานการณจําลอง  

    (Simulation) การสอนโดยใชเกม 

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ 

    ออนไลน/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงดวยเคร่ืองมือและ

วิธีการหลากหลาย เชน การสอบขอเขียน    

การสอบทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปากเปลา    

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินจากกิจกรรม      

PLO5 เลอืกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารไดตรง

ตามวัตถุประสงค 

ตลอดจนรูเทาทัน

ส่ือและสารสนเทศ 

 

 

1) การเรียนรูเชิงรุก (Active  

    Learning)   

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ 

    ออนไลน/เทคโนโลยี  

3) สงเสริมการคิดวิเคราะห ประเมิน  

    และบูรณาการขอมูลขาวสาร หรือ 

    สารสนเทศ สามารถนาํไป 

    ประยุกตใชไดอยางมีวิจารณญาณ 

    และสรางสรรค 

 

 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ ทํากิจกรรม

การเรียนรู  โดยการสัง เกตพฤติกรรม การ

ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

เรียนหรือกลุมงาน การสอบขอเขียน การสอบ

ปฏิบัติ และการประเมินผลงาน โดยประเมิน

ความสามารถในการระบุความตองการใชสื่อได

ถูกตอง เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดตรง

ตามการใชงานอยางปลอดภัย ถูกกฎหมายและ

มีจริยธรรม 
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มคอ.2 

ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO6 แสวงหาความรูได

ดวยตนเอง และ

นําความรูไปใชใน

การพัฒนาตนเอง

และการดําเนนิ

ชีวิต 

1) กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย 

    การนําตนเอง (Self-directed  

    Learning) เพ่ือการแสวงหาความรู 

    ตลอดชวิีต และพัฒนาตนเองใหมี 

    สุขภาวะทาง กาย จิต ปญญา และ 

    สังคม  

2) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองผาน 

    ระบบออนไลน/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบและวาง

แผนการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียนรู 

การประเมินตนเอง การประเมินความกาวหนา

ระหวางภาคเรียน และการประเมินทายภาค

เรียนดวยการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ แฟม

สะสมงาน หรือรายงานผลการนําความรูไปใช 

ในการพัฒนาตนเองและการดําเนินชีวิต 

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได มี

ระเบยีบวินัย ตรง

ตอเวลา ซ่ือสัตย

สจุริต มีความ

รับผิดชอบตอ

ตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนการสอนที่สงเสริมการทํางาน  

เปนทีม เชน การเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐาน (Project-based Learning) 

หรือการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

( Problem- based Learning)  เ พื่ อ

สงเส ริมการแสดงบทบาทของการ     

เปนผูนําและผู ตาม ความรับผิดชอบ 

และการแกไขปญหาในหลากหลาย

สถานการณทั้งในและนอกหองเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุม การประเมินผล

จากสถานการณจริง การประเมินความสามารถ

ในการปฏิบัติของผูเรียนในขณะทํากิจกรรมการ

เรียนรู และพิจารณาจากผลงานที่เกิดข้ึนจาก

การเรียนรู 
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มคอ.2 

ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO8 ใชความคิด

สรางสรรคในการ

สรางผลงานหรือ

ดําเนินโครงการได 

1) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  

    (Project-based Learning) เนน 

    กระบวนการคิดสรางสรรค การ 

    สรางสรรคผลงานและพัฒนา ให 

    เกิดความคิดใหม การสรางผลผลิต 

    และนวัตกรรม  

2) การจัดการศกึษาโดยกระตุนให 

    ผูเรียนใชความคิดสรางสรรคในการ 

    ออกแบบผลงาน กิจกรรมหรือ 

    โครงการในชั้นเรียน เนนการคิด 

    วิเคราะห เชื่อมโยงความหมาย  

    และสะทอนความคิดดานการ 

    สรางสรรคและสุนทรียภาพ ท้ังนี้  

    การสรางผลงานและการดําเนิน 

    โครงการสามารถทําไดทั้งในและ 

    นอกหองเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดทําผลงาน กิจกรรม

หรือโครงการ ต้ังแตการกําหนดหัวขอ วางแผน 

ปฏิบัติ  ทบทวน และนําเสนอ การสัง เกต

พฤติกรรม การทํางานเปนกลุม การประเมิน

ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรือ

กลุมงาน การประเมินผลงาน โดยประเมินจาก

ความใหมของแนวคิด/แนวทาง ประโยชน 

คุณคาทางสุนทรียะ เปนตน 

 

PLO9 คิดวิเคราะห 

วางแผน อยางเปน

ระบบ เพ่ือแกไข

ปญหาหรือเพ่ือ

ออกแบบนวัตกรรม

ได 

การสอนที่ เนนผู เรียนเปนศูนยกลาง

โดยใชปญหา เปนฐาน (Problem-

based)  ฝ กการ คิ ด วิ เ ค รา ะห  คิ ด

ออกแบบอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 

การสัง เกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง     

การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน 

การประเมินกระบวนการ เชน การวางแผนงาน 

การออกแบบเ พ่ือการแกปญหา หรือการ

ออกแบบนวัตกรรม การวิเคราะหและแกไข

โจทยปญหา   
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มคอ.2 

ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 ระบุความรู 

          พ้ืนฐานทาง 

          คณิตศาสตร  

          วิทยาศาสตร ที่     

          จําเปนสําหรับ 

          วิศวกรรมไฟฟา 

          สื่อสารได 

การสอนโดยวิธีการบรรยายและปฏิบัติ

ที่ เนนใหผู เรียนอธิบายหลักการและ

เขาใจถึงความสําคัญของการนําความรู

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ไ ป ต อ ย อ ด แ ล ะ ใ ช ง า น ท า ง ด า น

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได  

ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย การสอบ

ขอเขียน การสอบปฏิบัติ ท่ีตองนําความรู

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วทิยาศาสตร มาใช 

PLO11 ประยุกตใชทักษะ 

           และความรูทาง 

           ภาษาอังกฤษใน 

           งานวิศวกรรมได 

การสอนโดยวิธีการบรรยายและปฏิบัติ

ที่ เนนใหผู เรียนอธิบายหลักการและ

เขาใจถึงความสําคัญของการนําความรู

พ้ื น ฐ า น ท า ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ไ ป

ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช กั บ ง า น ท า ง ด า น

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได  

ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย การสอบ

ขอเขียน การสอบปฏิบัติ ท่ีตองนําความรู

พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ มาใช 

PLO12 อธิบายหลักการ 

           พื้นฐานทางดาน 

           วิศวกรรมศาสตร  

           ที่จําเปนสาํหรับ 

           วิศวกรรมไฟฟา  

           สื่อสารได 

การสอนโดยวิธีการบรรยายและปฏิบัติ

ที่เนนใหผูเรียนอธิบายความรูพ้ืนฐาน

ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่ จําเปน

สําหรับวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร เพ่ือให

สามารถนําไปใชตอยอดได 

ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย การสอบ

ขอเขียน การสอบปฏิบัติ และประเมินจากการ

เรียนการสอนของรายวิชาถัดไปที่ตองนําความรู

พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารมาใช 

PLO13 ใชเคร่ืองมือ 

           ปฏิบัติการทาง 

           วิศวกรรมไฟฟา 

           ส่ือสารไดอยาง 

           ถูกตองและ 

           เหมาะสมกับ 

           ลักษณะงาน 

 

 

การทําโครงงานท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะ

ในทางปฏิบัติ  และการประยุกต ใช

เคร่ืองมือทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

ประเมินความสามารถในการใชงานเคร่ืองมือ

ทาง วิศวกรรมไฟฟ า ส่ื อสาร  จากการทํ า

ปฏิบัติการ การสอบปฏิบัติ โครงงานกลุม และ

การสอบขอเขียน 
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มคอ.2 

ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO14 ออกแบบและ 

           พัฒนาระบบดาน 

           วิศวกรรมไฟฟา 

           ส่ือสารโดย 

           เลือกใช 

           เทคโนโลยี                                                                                                                             

           สารสนเทศได 

           อยางถูกตองและ 

           เหมาะสม           

การสอนโดยวิธีการบรรยาย ปฏิบัติ  

โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-

based Learning) ที่ เนนใหผู เ รียนมี

กระบวนการคิด ออกแบบ พัฒนาและ

ใช งานระบบดาน วิศวกรรมไฟฟ า

สื่อสาร โดยสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

     

 

ประเมินความสามารถในการออกแบบ พฒันา

และใชงานระบบดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 

จากงานที่ไดรับมอบหมาย โครงงานกลุม และ

การสอบขอเขียน 

PLO15 ประยุกตใช 

           ความรูในการ 

           สรางนวัตกรรม 

           ดานวิศวกรรม 

           ไฟฟาสื่อสารได    

           อยางสรางสรรค  

           เพ่ือนําไปใชใน 

           การแกปญหาใน 

           งานจริงและ 

           สามารถทาํงาน 

           รวมกับผูอ่ืนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

( Project- based Learning)  เ น น

กระบวนการคิดสรางสรรค ในการตอ

ยอดองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมและ

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

ประเมินจากกระบวนการจัดทําโครงงาน     

การสรางสรรคนวัตกรรม การทํางานเปนกลุม   

การนําเสนอผลงานและสังเกตพฤติกรรมการ

ทาํงานรวมกับผูอ่ืน 
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มคอ.2 

ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน 
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO16 ประยุกตใช 

           ความรูในการ 

           พัฒนาทกัษะทาง 

           วิชาชีพไดอยางมี 

           จรรยาบรรณ มี 

           รับผิดชอบตอ 

           ตนเองและสังคม 

           โดยสามารถ    

           สืบคนขอมูลและ 

           แสวงหาความรู 

          เพิ่มเติมไดดวย 

          ตนเอง 

จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูจากการ

ทํางานจริงภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ

ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพดาน

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร สรางจิตสํานึก

ใหนักศึกษามีความ รับ ผิดชอบต อ

ตนเองและสังคม 

การประเมินผลจากการปฏิบัติงานใน

สถานการณจริง การนําเสนอผลงานจากการ

ปฏิบัตงิานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใชแบบ

สงัเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 

      ผลการเรียนรูตามกรอบ     

       มาตรฐานคุณวุฒ ิ(TQF) 

 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)                  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1   2   3   4   5   6   1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PLO1  อธิบายความหมายและ

คุณคาของศิลปะและการ

สรางสรรคได 

               

PLO2  อภิปรายความหมายของ

ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได  
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มคอ.2 

      ผลการเรียนรูตามกรอบ     

       มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)                  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ

การสรางสรรค 

1   2   3   4   5   6   1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO3 ระบุความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

และทักษะพื้นฐานที่จําเปน

ตอการเปนผูประกอบการ

ได 

                      

PLO4 มีทักษะการใชภาษา และ

ส่ือสารไดตรงตาม

วัตถุประสงคในบริบทการ

ส่ือสารท่ีหลากหลาย 
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มคอ.2 

      ผลการเรียนรูตามกรอบ     

       มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)                  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ

การสรางสรรค 

1   2   3   4   5   6   1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO5 เลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ไดตรงตามวัตถุประสงค 

ตลอดจนรูเทาทันส่ือและ

สารสนเทศ 

                      

PLO6 แสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง และนําความรูไปใช

ในการพัฒนาตนเองและ

การดําเนินชีวิต 
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มคอ.2 

      ผลการเรียนรูตามกรอบ     

       มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)                  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ

การสรางสรรค 

1   2   3   4   5   6   1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืน

ได มีระเบียบวินัย ตรงตอ

เวลา ซ่ือสตัยสุจริต มีความ

รับผดิชอบตอตนเอง  สังคม 

และส่ิงแวดลอม 

                      

PLO8 ใชความคิดสรางสรรคใน

การสรางผลงานหรือดําเนิน

โครงการได 
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มคอ.2 

      ผลการเรียนรูตามกรอบ     

       มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)                  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ

การสรางสรรค 

1   2   3   4   5   6   1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO9 คิดวิเคราะห วางแผน อยาง

เปนระบบ เพ่ือแกไขปญหา

หรือเพื่อออกแบบ

นวัตกรรมได 

                      

หมายเหตุ :  ระบุสญัลักษณ   ในชองที่ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ (TQF) 
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มคอ.2 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคกรและสังคม 

1.2 ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ 

1.3 มีความซื่อสัตยสุจริต 

1.4 มีความสํานึกในตน เขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก 

1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

1.6 สามารถแกไขปญหาดวยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ดานความรู 

2.1 มีความรอบรู มโีลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล 

2.2 มีความใฝรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

2.3 สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ดานทกัษะทางปญญา 

3.1 มีความคิดสรางสรรค 

3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอยางเปนระบบ 

3.3 รูจักวิเคราะหและแกปญหาตาง ๆ โดยใชปญญา 

4. ดานทกัษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความเขาใจพ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคม 

4.2 มีภาวะการเปนผูนํา และเขาใจบทบาทการเปนสมาชิกที่ดีในกลุม 

4.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 

4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอม 

5. ดานทกัษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการส่ือสารและใชภาษาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

5.2 มีความสามารถในการใชและรูจักเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

5.3 มีความสามารถวิเคราะหเชงิตัวเลขและการจัดการขอมูล 

6. ดานศิลปะและการสรางสรรค 

6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 

6.2 มีความรู ความเขาใจ และสืบสานภูมิปญญา 

6.3 มีวิสัยทัศนท่ีนําไปสูการสรางสรรค
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มคอ.2 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ 

 

     ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐาน     

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 4. ทกัษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

PLO1 อธิบายความหมายและ

คุณคาของศิลปะและการ

สรางสรรคได 

                         

PLO2 อภิปรายความหมายของ

ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

                         

PLO3 ระบุความรูเบื้องตนเก่ียวกบั

การประกอบธุรกิจและ

ทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอ

การเปนผูประกอบการได 
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มคอ.2 

     ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐาน     

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 4. ทกัษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

PLO4 มีทักษะการใชภาษา และ

ส่ือสารไดตรงตาม

วัตถุประสงคในบริบทการ

ส่ือสารที่หลากหลาย 

                         

PLO5 เลอืกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ไดตรงตามวัตถุประสงค 

ตลอดจนรูเทาทันส่ือและ

สารสนเทศ 

                         

PLO6 แสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง และนําความรูไปใช

ในการพัฒนาตนเองและการ

ดําเนินชีวิต 
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มคอ.2 

     ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐาน     

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 4. ทกัษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

PLO7 แสดงออกซ่ึงทกัษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ได มีระเบียบวินัย ตรงตอ

เวลา ซ่ือสตัยสุจริต มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง สังคม 

และส่ิงแวดลอม 

                         

PLO8  ใชความคิดสรางสรรคในการ

สรางผลงานหรือดําเนนิ

โครงการได 
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มคอ.2 

     ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐาน     

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 4. ทกัษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

PLO9 คิดวิเคราะห วางแผน อยาง

เปนระบบ เพ่ือแกไขปญหา

หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรม

ได 

                         

PLO10  ระบุความรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่

จําเปนสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

                         

PLO11  ประยกุตใชทักษะและ

ความรูทางภาษาอังกฤษใน

งานวิศวกรรมได 
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มคอ.2 

     ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐาน     

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 4. ทกัษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

PLO12  อธิบายหลักการพ้ืนฐาน

ทางดานวิศวกรรมศาสตร ที่

จําเปนสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

                         

PLO13  ใชเคร่ืองมือปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได

อยางถูกตองและเหมาะสม

กับลักษณะงาน 

                         

PLO14  ออกแบบและพัฒนาระบบ

ดานวศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร

โดย เ ลือกใช เทคโน โลยี

สารสนเทศไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

                         



 

139 
 

  

มคอ.2 

     ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐาน     

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 4. ทกัษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

PLO15 ประยุกตใชความรูในการ

ส ร า ง น วั ต ก ร ร ม ด า น

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารได

อ ย า ง ส ร า ง ส ร ร ค  เ พ่ื อ

นําไปใชในการแกปญหาใน

งานจริงและสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได  
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มคอ.2 

     ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐาน     

          คุณวุฒิ (TQF) 

 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 4. ทกัษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

PLO16 ประยุกตใชความรูในการ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพได

อยางมีจรรยาบรรณ มี

รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคมโดยสามารถสืบคน

ขอมูลและแสวงหาความรู

เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

                         

หมายเหตุ :  ระบุสญัลักษณ   ในชองท่ีผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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 หมวดวิชาเฉพาะ  

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

   1. คุณธรรม จริยธรรม    

1. เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม

เสยีสละ และ ซ่ือสัตยสจุริต 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม 

3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง 

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา

และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

4. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 

สังคมและส่ิงแวดลอม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

2. ความรู 

1. มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และ

การสรางนวตักรรมทางเทคโนโลย ี

2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือ

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
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3. ทักษะทางปญญา 

1. มีความคดิอยางมีวิจารณญาณที่ด ี

2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

และทันตอการเปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. สามารถส่ือสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารตอ

สงัคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

2. สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความ

ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มี จิต สํานึกความรับ ผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการ รักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 
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5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ

การแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน  และการสื่อความหมายโดยใช

สญัลักษณ  

5. สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวของได 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

จําแนกตามรายวิชา กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU101  ศิลปะศิลปากร                 

SU102  ศิลปากรสรางสรรค                 

SU110  มนุษยกับการสรางสรรค                 

SU111  บาน                 

SU112  ความสุข                 

SU113  การต้ังคําถามและวิธีการ                 

SU114  เทคโนโลยีเปล่ียนโลก                 

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ                 

SU116  ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยใน

ประเทศไทย 

                

SU117  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                 

SU118  สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU119  การอานวรรณกรรมเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

                

SU120  ไทยศกึษา                 

SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและ

อาเซยีน 

                

SU122  สมาธิเชิงประยุกต                 

SU123  วิถีชวีิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                 

SU124  เหตุการณโลกปจจุบัน                 

SU125  มนุษยกับการคิด                 

SU126  ศิลปะและส่ือรวมสมัยประยุกต

เพื่อชุมชน 

                

SU127  กระบวนการเรียนรูระบบ

สัญลกัษณในศตวรรษที่ 21 

                

SU128  การตีความศิลปะ                 

SU129  ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศ 

           และส่ือ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU130  การพัฒนาการคิด                 

SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องตน                 

SU132  โลกและดาราศาสตรในสหสัวรรษ   

ที่ 3 

                

SU133  การจัดการส่ิงแวดลอมใน

ครัวเรือน 

                

SU134  ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

                

SU135  ศิลปะการดํารงชีวิต                 

SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใน

ชีวิตประจําวัน 

                

SU137  เทคโนโลยีการส่ือสารกับมนุษย                 

SU138  ไฟฟากับชีวิตประจําวัน                 

SU139  การพัฒนาภาวะผูนํา                 

SU140  เทคโนโลยีพลงังานทดแทน                 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU141  การแกปญหาแบบสรางสรรค                 

SU142  ดนตรีอาเซยีน                 

SU143  สุนทรียภาพแหงการฟง                 

SU144  สมาธิในชีวิตประจําวัน                 

SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย                 

SU146  โครงการพระราชดําริ                 

SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล                 

SU148  พลวตัสังคมไทย                 

SU149  การดูแลสขุภาพ                 

SU150  ภาพยนตรวิจักษ                 

SU151  ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุค   

           โบราณ 

                

SU152  ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค                 

SU153  สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน                 

SU154  การออกแบบและสรางสรรคใน 

           ศิลปะตะวันออก 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU155   มองกรุงเทพผานศิลปะ                 

SU156   ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย                 

SU157   วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน                 

SU158   การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต                 

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                 

SU202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร      

           นานาชาติ 

                

SU203  ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค                 

SU210  การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

และการสบืคน 

                

SU211  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและ

ภาษาในอาเซียน 

                

SU212  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารดาน

วัฒนธรรม 

                

SU213  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต                 

SU214  ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ                 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU215  นิทานและการละเลนพ้ืนบาน                 

SU216   การอานภาษาอังกฤษเพ่ือการ  

            วิจารณ 
                

SU217  การนําเสนอเชิงสรางสรรคดวย

ภาษาอังกฤษ 
                

SU218  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

                

SU301  พลเมืองต่ืนรู                 

SU310  การอนุรักษและการจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรม 

                

SU311  งานสรางสรรคและนวัตกรรมใน

ศตวรรษที่ 21 

                

SU312  เพศสภาพและเพศวิถ ี                 

SU313  ธรรมชาติวิจักษ                 

SU314  รักษนก                 

SU315  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรม 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU316  โลกของจุลนิทรีย                 

SU317  อินเทอรเน็ตสีขาว                 

SU318  ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลงังาน                 

SU319  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

                

SU320  โลกแหงนวัตกรรม                 

SU321  วัสดุและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม                 

SU322  การดูแลสัตวเล้ียง                 

SU323  จิตสาธารณะ                 

SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม                 

SU325  ภูมิภาคโลก                 

SU401  ความเปนผูประกอบการที่

ขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

                

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ                 

SU410  การจัดการเอกสารและจดหมาย

เหตุ 

                



 

151 
 

  

มคอ.2 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU411  การเพาะเห็ดและการตอยอดทาง

ธุรกิจ 

 

                

SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และ 

           อุตสาหกรรมอีสปอรต 

                

SU413  มหัศจรรยผลิตภัณฑ  

           เทคโนโลยีชีวภาพ 

                

SU414  ภมูิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการ  

           ผลิต 

                

SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐาน  

           สาํหรับผูประกอบการ 

                

SU416  ธุรกจิดิจิทัล                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

511 104  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1                  

513 100  เคมีทั่วไป                 

513 105  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                  

514 101  ฟสิกสทั่วไป 1                 

514 102  ฟสิกสทั่วไป 2                   

514 103  ปฏิบตัิการฟสิกสทั่วไป 1                 

514 104  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2                 

600 201  ความคิดสรางสรรคในโลกของ  

             เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

                

600 202  ความคิดสรางสรรคในโลกของ  

             เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

                

614 201  เขียนแบบวิศวกรรม                  

615 112  กลศาสตรวิศวกรรม                 

618 110  การโปรแกรมคอมพิวเตอร     

             สําหรับวิศวกร 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

618 112  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1                 

618 120  วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน                 

618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2                   

618 216  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   

             สําหรับวิศวกร  

                

618 223  ปฏิบัติการไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

                

618 311  สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา                  

618 317  การเขียนภาษาอังกฤษเชิง  

             เทคนิคเบื้องตนสําหรับวิศวกร 

                

618 352  ไมโครคอนโทรลเลอรและ  

             อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง   

             เบ้ืองตน 

                

618 360  สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา                 

618 361  หลกัการระบบสื่อสาร                 

618 362  การประมวลสัญญาณดิจิทลั                 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

618 370  เคร่ืองมือวัดและการ 

             วัดทางไฟฟา 

                

618 371  ระบบควบคุมเชิงเสน                 

618 418  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ  

             ทํางานสาํหรับวิศวกร 

                

618 446  ระบบคอมพิวเตอร 

             ในงานอุตสาหกรรม 

                

618 449  การรูจํารูปแบบเบื้องตน                 

618 466  การประมวลผลภาพ  

             ดิจิทัลเบื้องตน 

                

618 473  เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร                 

618 480  วิศวกรรมเสียง                  

618 481  อะคูสติกสวิศวกรรมเบื้องตน                 

618 484  การเปนผูประกอบการกับงาน  

             นวัตกรรม  

                

618 529  อุปกรณทางแสง                  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

618 535  พื้นฐานเคร่ืองมือชีวการแพทย                 

618 536  อปุกรณและการออกแบบวงจร 

             อิเล็กทรอนิกสข้ันสูง 

                

618 568  การประมวลผลภาพทาง 

             การแพทย 

                

618 574  วิศวกรรมหุนยนต                 

620 101  วัสดุวิศวกรรม                 

631 220  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา  

             ส่ือสาร 1 

                

631 221  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา  

             ส่ือสาร 2 

                

631 231  สัญญาณและระบบ                 

631 260  วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ          

             แอนาล็อกและดิจิทัล 

                

631 261  การแปลงรูปพลังงานไฟฟา  

             เชิงกล   
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มคอ.2 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

631 326  การส่ือสารแบบดิจิทัล                 

631 327  เครือขายการส่ือสาร 

             และสายสงสัญญาณ 

                

631 328  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 

             คอมพิวเตอร               

                

631 329  วศิวกรรมสายอากาศ                 

631 330  การสื่อสารแถบความถ่ีกวาง                 

631 332  วศิวกรรมไมโครเวฟ                 

631 390  การฝกงาน                 

631 391  เตรียมสหกิจศึกษา                 

631 424  การสื่อสารทางแสง                 

631 425  การส่ือสารไรสาย                 

631 433  ทฤษฎีขาวสาร                 

631 434  การสื่อสารแบบดิจิทัลชนิด 

             หลายคลื่นพาห 

                

631 436  การส่ือสารดาวเทียม                 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

631 451  อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง                 

631 452  การพัฒนาแอปพลิเคชันบน 

             อุปกรณเคล่ือนที่   

                

631 453  ระบบความปลอดภัยไซเบอร                   

631 493  สหกิจศึกษา                 

631 494  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร   

             สําหรับสหกิจศึกษา  

                

631 495  โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

             ส่ือสาร 1 

                

631 496  โครงงานวิศวกรรมไฟฟา    

             ส่ือสาร 2 

                

631 497  หัวขอพิเศษ                 

631 498  เร่ืองคัดเฉพาะทาง  

             วศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

                

631 499  เร่ืองคัดเฉพาะทาง  

             วศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2  

                

หมายเหตุ : ระบุสญัลักษณ  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลวาผูเรียนบรรลุตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

       และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 
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มคอ.2 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จําแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามลําดับช้ันป) 

 แผนปกติ 
 

 

 

ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ช้ันปท่ี 1                  

SU101  ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                

SU102  ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 

Ap         

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 

At 

          

SU202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

           นานาชาติ 

3(2-2-5)  U  Ap             

SU203  ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค 3(3-0-6)  U  Ap Ap            

SU301  พลเมืองต่ืนรู 

 

3(3-0-6)  U    Ap, 

At 

Ap, 

At 
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU401  ความเปนผูประกอบการที่ 

           ขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap            

511 104  แคลคูลสัสําหรับวิศวกร 1  3(3-0-6)          U       

514 101  ฟสิกสทั่วไป 1 3(3-0-6)          U       

514 102  ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0-6)          U       

514 103  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-0)          U       

514 104  ปฏิบตัิการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-0)          U       

618 110  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

             สําหรับวิศวกร  

3(2-3-4)            U     

618 112  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1 3(3-0-6)          U       

ช้ันปท่ี 2                  

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An        

513 100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)          U       
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

513 105  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-0)          U       

600 201  ความคิดสรางสรรคในโลก 

             ของเทคโนโลยีและ 

             วศิวกรรม 1 

1(0-3-0) U      Ap,  

At 

Ap         

600 202  ความคิดสรางสรรคในโลก 

             ของเทคโนโลยีและ     

             วศิวกรรม 2 

1(0-3-0)       Ap, 

At 

Ap Ap        

614 201  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4)             Ap, 

S 

   

615 112  กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6)            U     

618 120  วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 3(3-0-6)            U     

618 214  คณติศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2 3(3-0-6)          U       

618 216  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

             สําหรับวิศวกร  

2(2-0-4)  U  Ap       Ap      
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

618 223  ปฏิบตัิการไฟฟาและ  

              อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

1(0-3-0)             Ap, 

S 

   

618 361  หลักการระบบส่ือสาร  3(3-0-6)            U     

631 220  ปฏิบตัิการทาง  

             วศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

1(0-3-0)             Ap, 

S 

  Ap, 

At 

631 221  ปฏิบัติการทาง    

             วศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

1(0-3-0)             Ap, 

S 

  Ap, 

At 

631 231  สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)            U     

631 260  วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ 

             แอนาล็อกและดิจิทัล 

3(3-0-6)            U  Ap, 

At 

  

631 261  การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล  3(3-0-6)          U  U     

ช้ันปท่ี 3                  

618 311  สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 

 

 

3(3-0-6)       Ap, 

At 

      Ap   



 

162 
 

  

มคอ.2 

 

 

ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

618 317  การเขียนภาษาอังกฤษเชิง 

             เทคนิคเบื้องตนสําหรับวิศวกร  

2(2-0-4)  U  Ap       Ap      

618 352  ไมโครคอนโทรลเลอรและ 

             อนิเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง  

             เบ้ืองตน 

3(2-3-4)              Ap, 

At 

  

618 360  สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)            U     

618 362  การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)              Ap, 

At 

  

618 370  เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6)            U  Ap, 

At 

  

618 371  ระบบควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6)              Ap, 

At 

  

620 101  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)             U     

631 326  การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6)              Ap, 

At 
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

631 327  เครือขายการสื่อสารและ   

             สายสงสัญญาณ 

3(3-0-6)              Ap, 

At 

  

631 328  การสื่อสารขอมูลและ 

             เครือขายคอมพิวเตอร      

3(3-0-6)     Ap       U     

631 329  วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)              Ap,  

At 

  

631 390  การฝกงาน 

 

 

1*(ไมนอย

กวา 240 

ชั่วโมง) 

         U  U Ap, 

S 

 Ap, 

S, 

At 

Ap, 

At 

ช้ันปท่ี 4                  

618 418  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

             สําหรับวิศวกร 

2(2-0-4)  U  Ap       Ap      

631 424  การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)              Ap, 

At 
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

631 495  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1 1(0-3-0)       Ap, 

At 

Ap An    Ap, 

S 

 Ap,  

S,  

At 

Ap,  

At 

631 496  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2 2(0-6-0)       Ap, 

At 

Ap An    Ap, 

S 

 Ap,  

S,  

At 

Ap,  

At 

 

หมายเหตุ*  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นป ตามระดับผลลัพธการเรียนรูของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบสุัญลักษณดังนี้ ในตารางชอง PLOs 

 
Remembering แทนดวยสัญลกัษณ “R” Understanding แทนดวยสัญลักษณ “U” 

Applying แทนดวยสัญลกัษณ “Ap” Analyzing แทนดวยสัญลักษณ “An” 

Evaluating แทนดวยสัญลกัษณ “E” Creating แทนดวยสัญลักษณ “C” 

สําหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนดวยสัญลักษณ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนดวยสัญลักษณ “At” 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จําแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามลําดับช้ันป) 

 แผนสหกิจศึกษา 
 

 

 

ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ช้ันปท่ี 1                  

SU101  ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                

SU102  ศิลปากรสรางสรรค 3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 

Ap         

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 

At 

          

SU202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

          นานาชาติ 

3(2-2-5)  U  Ap             

SU203  ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค 

 

3(3-0-6)  U  Ap Ap            
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU301  พลเมืองต่ืนรู 

 

3(3-0-6)  U    Ap, 

At 

Ap, 

At 

         

SU401  ความเปนผูประกอบการที่ 

           ขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap            

511 104  แคลคูลสัสําหรับวิศวกร 1  3(3-0-6)          U       

514 101  ฟสิกสทั่วไป 1 3(3-0-6)          U       

514 102  ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0-6)          U       

514 103  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-0)          U       

514 104  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-0)          U       

618 110  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

             สําหรับวิศวกร  

3(2-3-4)            U     

618 112  คณติศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1 

 

 

 

3(3-0-6)          U       
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ช้ันปท่ี 2                  

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An        

513 100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)          U       

513 105  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-0)          U       

600 201  ความคิดสรางสรรคในโลก 

             ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

1(0-3-0) U      Ap,  

At 

Ap         

600 202  ความคิดสรางสรรคในโลก 

             ของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1(0-3-0)       Ap, 

At 

Ap Ap        

614 201  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4)             Ap, 

S 

   

615 112  กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6)            U     

618 120  วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 3(3-0-6)            U     

618 214  คณติศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2 

 

3(3-0-6)          U       
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

618 216  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

             สําหรับวิศวกร  

2(2-0-4)  U  Ap       Ap      

618 223  ปฏิบตัิการไฟฟาและ  

              อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

1(0-3-0)             Ap, 

S 

   

618 361  หลักการระบบส่ือสาร  3(3-0-6)            U     

631 220  ปฏิบัติการทาง  

             วศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

1(0-3-0)             Ap, 

S 

  Ap, 

At 

631 221  ปฏิบตัิการทาง    

             วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

1(0-3-0)             Ap, 

S 

  Ap, 

At 

631 231  สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)            U     

631 260  วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ 

             แอนาล็อกและดิจิทัล 

3(3-0-6)            U  Ap, 

At 

  

631 261  การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล  

 

 

3(3-0-6)          U  U     
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ช้ันปท่ี 3                  

618 311 สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6)       Ap, 

At 

      Ap   

618 317  การเขยีนภาษาอังกฤษเชิง 

             เทคนิคเบื้องตนสําหรับวิศวกร  

2(2-0-4)  U  Ap       Ap       

618 352  ไมโครคอนโทรลเลอรและ 

             อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิงเบื้องตน 

3(2-3-4)              Ap, 

At 

  

618 360 สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)            U     

618 362  การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)              Ap, 

At 

  

618 370  เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6)            U  Ap, 

At 

  

618 371  ระบบควบคุมเชิงเสน 

 

 

 

3(3-0-6)              Ap, 

At 
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

620 101  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)             U     

631 326  การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6)              Ap, 

At 

  

631 327  เครือขายการสื่อสารและ   

             สายสงสัญญาณ 

3(3-0-6)              Ap, 

At 

  

631 328  การสื่อสารขอมูลและ 

             เครือขายคอมพิวเตอร     

3(3-0-6)     Ap       U     

631 329  วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)              Ap, 

At 

  

631 391  เตรียมสหกิจศึกษา 

 

1(0-3-0)      Ap, 

At 

Ap, 

At 

    U    Ap, 

At 

ช้ันปท่ี 4                  

618 418  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 

             สําหรับวิศวกร 

2(2-0-4)  U  Ap       Ap      

631 424  การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)              Ap, 

At 
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ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

จํานวน ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

631 493  สหกิจศึกษา 9(ไมนอย

กวา 640 

ชั่วโมง) 

      Ap, 

At 

 An   U Ap, 

S 

  Ap, 

At 

631 494  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 

             สําหรับสหกิจศึกษา 

2(0-6-0)       Ap, 

At 

 An   U   Ap, 

S, 

At 

Ap, 

At 

 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นป ตามระดับผลลัพธการเรียนรูของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณดังนี้ ในตารางชอง PLOs 

 

  

 

 

Remembering แทนดวยสัญลักษณ “R” Understanding แทนดวยสัญลักษณ “U” 

Applying แทนดวยสัญลักษณ “Ap” Analyzing แทนดวยสัญลักษณ “An” 

Evaluating แทนดวยสัญลักษณ “E” Creating แทนดวยสัญลักษณ “C” 

สําหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนดวยสัญลักษณ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนดวยสัญลักษณ “At” 
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ตารางขอมูลความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 
 

ช้ันปที่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา หมายเหตุ 

1 รูคุณคาศิลปะ วัฒนธรรม  มีความคิดสรางสรรค รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม มีความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ไฟฟาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการเขียนโปรแกรม มีทักษะดานภาษา และมีความรูเบื้องตน

เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ  

 นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและรูคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมท่ี

หลากหลาย มีความเปนระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต และมีความ

รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอม รวมไปถึงมีความรูและทักษะเบื้องตน

ทางดานภาษาการสื่อสารในทุกบริบทการสื่อสารทั้ง ฟง พูด อาน และเขียน มี

ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร อีกทั้งนักศึกษาสามารถเลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมไดอยางเหมาะสม มีความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ เพ่ือใชเปนทักษะการดําเนินชีวิตและเตรียมความรู

พื้นฐานสําหรับคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ สําหรับการศึกษาชั้นปถัดไปหรือ

สาํหรับการประกอบธุรกิจในอนาคต 

 

2 มีความรู พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษที่

เก่ียวของกับศาสตรเบื้องตนดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร และใชเคร่ืองมือปฏิบัติการ

ไดอยางเหมาะสม 

 นักศึกษาระบุและอธิบายความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และสามารถใชคํานวณรวมกับศาสตรเบื้องตนดานวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรมคอมพิวเตอรได อีกทั้งสงเสริมใหนักศึกษาฝกใชทักษะ

ภาษาอังกฤษ ดานการอาน พูด และฟง ท่ีใชในบริบทการส่ือสารเชิงเทคนิคทาง

วิศวกรรมในการทํางาน นอกจากนี้นักศึกษาตองไดฝกใชเคร่ืองมือปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร สามารถจําแนกและเลือกใชเคร่ืองมือวัดทางวิศวกรรมได

อยางเหมาะสมกับลักษณะงาน  
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ช้ันปที่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา หมายเหตุ 

3 ใชความรูดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารเบื้องตนมาออกแบบและพัฒนาระบบ

ดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารไดโดยเลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม 

 นักศึกษาสามารถนําความรูดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารเบ้ืองตน มาใช

ออกแบบและพัฒนาระบบไฟฟาสื่อสารในรูปแบบของการจําลองระบบดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยนักศึกษาสามารถจําลองเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชงานในงานดานสารสนเทศ เครือขายการส่ือสารและ

สายสงสัญญาณ มีความรูความเขาใจการใชเคร่ืองมือวัดเบื้องตนและการวิเคราะห

ขอมูลอยางเปนระบบ อีกทั้งนักศึกษาสามารถเลือกการทําโครงงานยอยในรายวิชา

ไดตามความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหนักศึกษาฝกใชทักษะ

ภาษาองักฤษ ดานการเขียนอยางตอเนื่อง 

 

4 ประยุกตใชความรูและใชทักษะเพ่ือคิด วางแผน ดําเนินการ วิเคราะห 

แกปญหา และแสวงหาความรูดวยตนเอง อยางเปนระบบและมีจรรยาบรรณและ

จริยธรรมในการทาํงานและการศึกษาตอ 

  หลังจากนักศึกษาไดผานการบูรณาการความรูเชิงประยุกตในชั้นปท่ี 3 ซ่ึง

เปนลักษณะการเรียนรูแบบโครงงานยอยภายในเวลาสั้นเรียบรอยแลว นักศึกษามี

ประสบการณและนํามาใชตอยอดในการรับผิดชอบงานในรูปแบบฝกงานและ

รูปแบบปริญญานิพนธ และมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน นักศึกษา

สามารถทํางานเปนทีม คิด วางแผน ดําเนินการ แกปญหา และแสวงหาความรูดวย

ตนเองไดอยางเปนระบบ อีกทั้งนักศึกษาไดเห็นคุณคาของจรรยาบรรณและ

จริยธรรมในการทํางานผานการเรียนรูปญหาและแกไขปญหาจากการทํางานเปน

ทีม และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารตาม

ความสนใจได 

นอกจากน้ีนักศึกษามีทางเลือกสําหรับนําประสบการณการบูรณาการเชิง

ประยุกตไปใชกับงานจริงในสถานประกอบการได ดวยการออกไปปฏิบัติสหกิจ 

นักศึกษาจะเปรียบเสมือนเปนพนักงานคนหน่ึงของสถานประกอบการ ทําให

นกัศึกษาสามารถ คิด วางแผน ดําเนินการ วิเคราะห แกปญหา และแสวงหาความรู

ดวยตนเอง อยางเปนระบบ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอน

ออกไปปฏิบัติงานจริงหลังสาํเร็จการศึกษาไดเปนอยางดี  
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มคอ.2 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

การศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 

 

2. การประเมินผลนักศึกษา 

การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยูบนพื้นฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตาม

ผลลัพธการเรียนรู ดังนี ้

2.1 การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ชวงเวลา คือ กอนเรียน ระหวางเรียน และ

ส้ินสุดการเรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่งอาจใชหลายวิธีการประเมิน

รวมกัน เชน การทํารายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิ การเขารวมกิจกรรม       

การสอบ การถอดบทเรียน อภิปรายกลุม การนําเสนอ การตอบขอซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ

นักศึกษา หรือ ผลสัมฤทธ์ิของงาน เปนตน 

2.2 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามคาระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ และตองแจงเกณฑ

การวัดผลรายวิชาใหนักศึกษาทราบอยางชดัเจนในการเรียนการสอนคร้ังแรก 

2.3 ใชวิธีการประเมินแบบ Rubrics เชน รายวิชา 631 390 การฝกงาน และรายวิชาโครงงาน เปน

ตน 

2.4 มีการสะทอนกลับผลการประเมินผูเรียนใหกับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบยอย 

คะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค และกรณีรายวิชาท่ีมีการนําเสนองานหนาชั้นเรียนใหสะทอนผลการ

ประเมินใหนักศึกษาทราบภายหลังการนําเสนอทันที 

2.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณผลการประเมินไดโดยสามารถยื่นผานงานบริการการศึกษาของคณะ

วิชา 

 

3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

  3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละรายวิชาดําเนนิการ ดังนี ้

   (1) ใหนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 

  (2)   พจิารณาการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับผลลัพธ 

   การเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา 
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   (3) วิเคราะหการกระจายของระดับคะแนนในกลุม 

   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมาย 

    (5)  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับชัน้ปเมื่อสิ้นป 

    การศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ 

    หลักสูตรตอไป 

  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  จัดใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูรแบบครบวงจร ดังนี้ 

(1) สํารวจการไดงานทําของบัณฑิต 

(2) สํารวจความเห็นของผูใชบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในชวงระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

(3) สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาตอ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในดานความรู ความ 

พรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตท่ีจะจบการศึกษา และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงข้ึน ใน

สถานศึกษานั้น ๆ  

     (4)  สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกบัการประกอบอาชีพของบัณฑิต และ

เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น  

      (5)  รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต เพ่ือใชในการปรับปรุง

หลักสูตร 

      (6)  มีผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อเปน

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

4. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  4.1 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.   

2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 

4.2 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร ตอง

สอบไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไมนอยกวา 146 หนวยกิต  และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุก

รายวิชาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และสอบไดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุมวิชาบังคับและกลุม

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 2.00  
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มคอ.2 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใหม 

   มีการปฐมนิเทศและใหคําแนะนําแกอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตรที่สอน 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  (1) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของอาจารย 

  (2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและการวัดประเมินผลให

ทันสมัย 

  (3) สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่อง 

  (4) พัฒนาทกัษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

  (1) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรู

และคุณธรรม 

  (2) สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนดานการศึกษาตอ  ฝกอบรม ดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

  (3) กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

  (4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

   (5) จัดสรรงบประมาณสําหรับทําการวิจัย 
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มคอ.2 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ทําหนาที่ควบคุมกํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ        

พ.ศ. 2552 โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ ดังนี ้

 1. กํากับใหมีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน และไมเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร และอยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

 2. กํากับดูแลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 3. กํากับดูแลใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมี

ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 4. กํากับดูแลใหอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้กํากับใหอาจารยพิเศษมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา  

 5. กํากบัดูแลใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป 

 ในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของหลักสูตร ดําเนินการเปนไปตามแนวทางของเกณฑ AUN-QA 

 

2.  บัณฑิต 

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่กํากับ ดูแล การผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) โดยมีการดําเนินงานดานบัณฑิต ดังนี ้

 1. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการใหผูใชบัณฑิตประเมินบัณฑิตตามผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะปอนกลับมายังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรวบรวมเปนขอมูลความจําเปนจากผูมีสวนได

สวนเสีย (Stakeholders’ needs) โดยในที่นี้คือ ผูใชบัณฑิต สําหรับใชในการปรับปรุงการกําหนดผลลัพธการ

เรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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  2. มีการสํารวจภาวะการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปหลัง

สําเร็จการศึกษา โดยมีการสอบถามในประเด็นการทํางานวาตรงสาขาที่เรียนหรือไมตรงสาขาท่ีเรียน และ

เหตุผลกรณีท่ียังไมไดทํางาน เชน ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท หรือ สาเหตุอ่ืน ๆ เปนตน นอกจากนี้ ยังมี

การใหบัณฑิตไดประเมินตนเองตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจะรวบรวมเปนขอมูลความจําเปนจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs) โดยในที่น้ีคือ 

ศิษยเกา สําหรับใชในการปรับปรุงการกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กิจกรรมการ

เรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตอไป 

   

 3.  นักศึกษา 

  คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่กํากับ ดูแล ระบบและ

กลไกการรับนักศึกษา การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ การ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การพนสภาพจากการเปนนักศึกษา

ในหลักสูตร การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา และการจัดการขอรองเรียน โดยมีการ

ดําเนินงานดานนักศึกษา ดังนี ้

 1. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา โดยมีการเปดรับนักศึกษาในหลายชองทาง พรอมทั้งการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขา

ศึกษาที่ชัดเจน เพื่อใหไดนักศึกษาแรกเขาที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด และไมมีอุปสรรคในการ

บรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

 2. มีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาแรกเขาทางดานวิชาการ โดยจัดใหมีการสอนปรับพ้ืนฐาน 

ในชวงกอนเปดภาคการศึกษาในรายวิชาท่ีนกัศึกษาช้ันปท่ี 1 สวนใหญมีแนวโนมที่จะไมผานรายวิชา อีกทั้ง ยัง

เปนการปรับระดับความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาท่ีมาจากตางโรงเรียนใหเทาเทียมกัน รวมทั้งมีนักศึกษารุนพี่

คอยใหคาํแนะนําในเร่ืองการใชชวิีตในมหาวิทยาลัย  

 3. มีการกําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยนักศึกษาจะทราบชื่อ

อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการของตนเองในวันปฐมนิเทศ ประกาศใหนักศึกษาทราบถึงชองทางการติดตอกับ

อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เชน E-mail Facebook Line และเบอรโทรศัพท เปนตน พรอมทั้งประกาศ

ตารางเวลาที่อาจารยสะดวกในการใหคําปรึกษาและเขาพบในแตละภาคการศึกษา นอกจากนี้ อาจารยที่

ปรกึษาทางวิชาการจะสรุปปญหาท่ีพบและปอนกลับมายังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนําปญหาดังกลาว

มาหาแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 

 4. มีการติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในแตละชั้นปการศึกษา และมีการประเมินติดตามภาระ

การเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือดูความเสี่ยงที่นักศึกษาอาจจะมีภาระการเรียนที่
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หนักจนเกินไป สําหรับนําขอมูลปอนกลับจากอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ มาใชในการปรับปรุงแผนการเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลตอไป 

 5. มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรม/

โครงการที่หลากหลาย เชน โครงการอบรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมประกวดแขงขัน 

เปนตน ทั้งนี้ ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของการจัดกิจกรรม/โครงการ จะตองสอดคลองกับผลลัพธการ

เรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

 6. มีการเก็บขอมลูในกรณีที่มีนักศึกษาพนสภาพ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่ทําให

นักศึกษาไมสามารถศึกษาตอไดจนจบหลักสูตร รวมทั้งมีการเก็บขอมูลการสําเร็จการศึกษา และคาระยะเวลา

เฉล่ียในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาแตละรุน เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําให

นักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 

 7. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษาใน

ดานตาง ๆ ไดแก ดานการรับนักศึกษา ดานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดานการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทั้ง ดานการจัดการขอรองเรียน เพื่อนําผลประเมินที่

ไดมาใชในการปรับปรุงตอไป  

 8. มีชองทางการเปดรับขอรองเรียนตาง ๆ จากนักศึกษาในหลายชองทาง อาทิเชน ตูรับฟงความ

คิดเห็นและรับเร่ืองรองเรียนท่ีติดตั้งไวหนาภาควิชาฯ ทางโทรศัพท ทางกลุม Facebook Email และ Line 

กลุมของนักศึกษาแตละชั้นป เปนตน ซ่ึงหากมีการรองเรียนเขามาขอมูลตาง ๆ จะถูกสงตรงไปยังอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการขจัดขอรองเรียนใหกับนักศึกษาตอไป และในสวนขอรองเรียนที่

เก่ียวของกับขอสงสัยในการทําขอสอบ การวัดประเมินผล และการใหคะแนนตาง ๆ ในรายวิชา นักศึกษา

สามารถเขียนคํารองโดยโดยจะมีเจาหนาที่รับเร่ืองและเปนคนกลางในการประสานงานระหวางนักศึกษากับ

อาจารยผูสอนในรายวิชานั้น ๆ  

 

4. อาจารย 

  คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ระบบและกลไกการบริหารอาจารย การรับ

อาจารยใหม การสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีการดําเนินงานดานอาจารยดังน้ี 

  1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว สําหรับใชในการวางแผนการดําเนินงานดาน

อาจารย เพ่ือใหมีอตัรากําลังท่ีเพียงพอในการจัดการศึกษา การทําวิจัย และการบริการวิชาการ 

 2. ในการรับสมัครและคัดเลือกอาจารยใหมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดมีการกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะ และคณุวุฒิของผูสมัครใหตรงกับหลักสตูรที่เปดสอน และตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ซ่ึง

เปนไปตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใหไดอาจารยใหมท่ีมีความรู 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ตรงกับภาระงานที่จะไดรับมอบหมาย และพิจารณาถึงการที่อาจารยใหม
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อาจไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร เพื่อใหอาจารยใหมมีความพรอมดานคุณวฒุิท่ีจะสามารถไดรับการแตงต้ังใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรของภาควิชาฯไดในอนาคต 

 3. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคน

เดิมท่ีทําหนาท่ีมาอยางตอเนื่องจะเปนผูเลาและถายทอดประสบการณการทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม ไดทราบถึงบทบาทหนาท่ี ลักษณะของงานท่ีตนเองตอง

ดําเนินการและรับผิดชอบ และใหความรวมมือกันในการบริหารหลักสูตรใหสามารถดําเนินงานไปไดอยาง

ตอเนื่อง ไมสะดุด และมีประสิทธิภาพ 

4. มีการคํานวณและประเมินภาระงานของอาจารยสําหรับใชในการบริหารความเส่ียงไมใหอาจารยมี

ภาระงานที่มากเกินไป เพ่ือท่ีจะทําใหอาจารยสามารถทําการสอน ทําวิจัย และบริการวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

5. มีการกําหนดสมรรถนะของอาจารยในหลักสูตร ที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) ซึ่งเปนสมรรถนะที่อาจารยควรมีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถบรรลุ

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ได โดยกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะของอาจารย เพื่อ

ใชในการพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริมเพิ่มพูนสมรรถนะใหกับอาจารยในหลักสูตรตอไป 

6. มีการสงเสริมอาจารยในดานการวิจัย โดยสนับสนุนใหอาจารยทุกทานไดรับการจัดสรรเงินทุน

สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและนําไปสูการขอตําแหนงทาง

วิชาการที่สูงข้ึน 

7. ในการเชิญอาจารยพิเศษเพ่ือรวมสอนในหลักสูตร ตองเปนผูที่มีประสบการณตรง มีความ

เชี่ยวชาญพิเศษ และมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท โดยมีจํานวนชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของ

รายวิชา 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ทําหนาที่กํากับ ดูแล ระบบและกลไกการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรใหสมัย กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน โดยมีการ

ดําเนินงานดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ดังนี ้

 1. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) 

โดยใชขอมูลความจําเปนจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs) รวมทั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ และอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย ในการกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่มีความชัดเจน 

สามารถประเมินได มีการเรียงระดับการเรียนรูตามหลักของ Bloom’s Taxonomy (Revised) และผูเรียน

สามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ไดภายในระยะเวลาของหลักสูตร นอกจากนี้ 
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ยังไดมีการกําหนดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของแตละชั้นปการศึกษา เพื่อใชในการออกแบบระดับการ

เรียนรูของรายวิชาในแตละชั้นป และสําหรบัใชในการประเมินสมรรถนะของนกัศึกษาในแตละชั้นป 

 2. ในการออกแบบรายวิชาในหลักสูตรไดใชผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) เปนตัว

ต้ัง เพ่ือออกแบบใหไดรายวิชาในหลักสูตรที่มีผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ที่สามารถ

ผลักดันใหผูเรียนสามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ได ทั้งนี้ในการจัดแผนการ

ศึกษาของแตละชั้นปจะมีความตอเนื่องและเรียงลําดับตามระดับการเรียนรู 

 3. มีการสํารวจขอมูลความจําเปนจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs) ในทุกปการศึกษา 

เพื่อใชในการปรับปรุงการกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ในรอบการปรับปรุง

หลักสูตรถัดไป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสามารถผลิตบัณฑิตไดเปนไปตามความจําเปนจากผูมีสวน

ไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs) ของหลักสูตร 

 4. มีการนําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยนักศึกษามีสวนรวมในการตัดสินในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา สงเสริมการบูรณา

การศาสตรและศิลปในการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสังคม เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ระบุไววา 

   “จัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการศึกษาที่เนนผลลัพธ การเรียนรู       

โดยบัณฑิตเปนผูนํา ผสานศาสตรและศิลป สรางสรรคคุณคาสูสงัคม” 

 5. มีวิธีการประเมินผูเรียนที่หลากหลาย เพ่ือประเมินใหไดวานักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธการ

เรียนรูที่คาดหวังท้ังของระดับรายวิชา (CLOs) และของหลักสูตร (PLOs) ในแตละขอไดหรือไม โดยวิธีการ

ประเมินผูเรียนที่นํามาใชตองมีความเที่ยงตรง มีความนาเชื่อถอื และมคีวามยุติธรรมกับนักศึกษาทุกคน 

 6. มีการใหขอมูลและขอเสนอแนะปอนกลับจากอาจารยผูสอนใหกับนักศึกษาที่มีความจําเปนที่

จะตองมีการปรับปรุงแกไขในบางประเด็น เพ่ือใหสามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) ไดกอนเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ทําหนาที่กํากับ ดูแล ระบบและกลไกการไดมาของส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู ความพรอมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตามผลการประเมิน 

โดยมีการดําเนินงานดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

 1. มีการจัดหาและเตรียมความพรอมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในสวนของครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ 

หองเรียนบรรยาย หองปฏิบัติการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และอาคารสถานที่ ใหกับนักศึกษาในแตละป

การศึกษา โดยคํานึงถึงความเพียงพอ พรอมใช และความทันสมัยเปนสําคัญ เพ่ือทําใหมั่นใจไดวาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูเหลาน้ีจะสามารถผลักดันใหนักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของทั้งระดับ

รายวิชา (CLOs) ระดับหลักสูตร (PLOs) ได 
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 2. นอกจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ และอาคารสถานที่แลว ยังไดมีการ

เตรียมความพรอมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในดานอื่น ๆ ใหกับนักศึกษา เชน ทุนการศึกษา การใหบริการ

นักศึกษาดานธุรการ ความพรอมดานบุคคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวของกบันักศึกษา เปนตน  

 3. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะจากนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มา

จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนใหมีความเพียงพอ พรอม

ใช และมคีวามทันสมัยอยางตอเนื่อง   

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

 ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน ป 

2565 

ป 

2566 

ป 

2567 

ป 

2568 

ป 

2569 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553  

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา  

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลงัสิ้นสุดปการศึกษา 

 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน ป 

2565 

ป 

2566 

ป 

2567 

ป 

2568 

ป 

2569 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา  

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

 กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู  

 จากผลการประเมินการดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปที่แลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดําเนินการ  

   (ขอท่ี 1-5) (ตวั) ในแตละป 

5 5 5 5 5 

 รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 9 10 10 11 12 
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เกณฑประเมิน 

  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้ 

  ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายและมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผล

ดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80  ของตวับงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและ

ตัวบงชี้รวมในแตละป 

 

ปการศึกษา หลักสตูรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2565 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคบั ตัวท่ี 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 9  ตัว 

2566 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคบั ตัวท่ี 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10  ตัว 

2567 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคบั ตัวท่ี 1-5 และบรรลุเปาหมายตวับงชี้รวม 10  ตัว 

2568 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคบั ตัวท่ี 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 11  ตัว 

2569 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคบั ตัวท่ี 1-5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  1.1.1 ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภปิรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมท้ังการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

  1.1.2 จัดใหมีการประเมนิการสอนของแตละรายวิชาโดยนักศึกษา 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด 

  1.2.2 ผลการประเมินจะจัดสงอาจารยผูสอนและประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงกลยุทธการสอน

ตอไป 

  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดสง

ใหอาจารยผูสอน และผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ

การสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณปจจุบัน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  คณะกําหนดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรมี

ความทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานไมตํ่ากวาที่ อว. กําหนด โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร

เพื่อดําเนินการ ดังนี้ 

  2.1 วางแผนการประเมินอยางเปนระบบ 

  2.2 ดําเนินการสาํรวจขอมลูเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป และ

ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน รวมทั้งผูใชบัณฑิต และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่

นักศึกษาเขาศึกษาตอ เปนตน 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป  โดยใชเกณฑ AUN-QA หรือเกณฑอื่น

ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองคประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

  4.1.1 อาจารยผูสอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ใหขอมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียน

การสอนในวิชานั้นส้ินสุด แลวปรับปรุงกลยุทธการเรียนการสอนตามความเหมาะสมใหแลวเสร็จในภาค

การศึกษา/ปการศกึษาถัดไป 

  4.1.2 กรณีที่พบปญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงถือเปนการ

ปรบัปรุงหลักสูตรเล็กนอยท่ีไมมีผลกระทบโครงสรางของหลักสูตร 

  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

  สวนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเปนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบตอโครงสรางของ

หลักสูตรจะทําทุก 5 ปเมื่อครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลอง

กับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีข้ันตอนดงันี ้

  4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็น

ท่ีจาํเปนในการปรับปรุง 

  4.2.2 จัดประชมุสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

  4.2.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 

  4.2.4 หลักสูตรที่ไดปรับปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลยัใหความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 

(ก)   ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560  

(ข)   ขอมูลประวัตอิาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร  

(ค)   รายงานผลการสํารวจความตองการกาํลังคนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

(ง)    คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 ส่ือสาร (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2565)  

(จ) การปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ.  

 2565) กับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

(ฉ)   ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 

(ช)   ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning  

Outcomes : PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : 

CLOs)  
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 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

/อาจารยประจําหลักสูตร 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

1. ช่ือ-นามสกุล  

 นายระพีพันธ แกวออน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา            

วศ.ด. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2562) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2550)  

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2548) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

 บทความวิจัยในวารสารทางวชิาการ  

P.  Phonkitiphan, R. Kaewon, K. Pancharoen, P. Silapan, and O. Watcharakitchakorn. (2020). 

" Design of Graphene- Based Annular Ring Microstrip Antenna Using Short- Pin 

Technique for Dual Band Applications. ”  International Journal of Electrical and 

Electronic Engineering & Telecommunications, Volume 9, Issue/No. 4 (July 2020).       

pp. 231-236. (ฐานขอมูล Scopus) 

R. Kaewon, C. Pawong, R. Chitaree, A. Bhatranand, and T. Lertvanithphol. (2020). "Utilization 

of the cyclic interferometer in polarization phase-shifting technique to determine 

the thickness of transparent thin-films." OPTICA APPLICATA, Volume 50, Issue/No. 1 

(2020). pp. 69-81. (ฐานขอมูล ISI Web of Science, Scopus) 

P. Phonkitiphan, R. Kaewon, K. Pancharoen, P. Silapan, and R. Chitaree. (2019). “Design of 

Graphene Annular Ring Microstrip Antenna using Short-pin Technique for 2.4 GHz 

Bands.” International Journal of Electrical and Electronic Engineering and 

Telecommunications, Volume 8, Issue/No. 5 (September 2019). pp. 287-291. (ฐานขอมูล 

Scopus) 
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R. Kaewon, C. Pawong, R. Chitaree, and A. Bhatranand. (2018). "Polarization Phase-shifting 

Technique for the Determination of a Transparent Thin Film’s Thickness Using a 

Modified Sagnac Interferometer.", Current Optics and Photonics Volume 2, Issue 5,             

(2018). pp. 474-481, doi: https://doi.org/10.3807/COPP.2018.2.5.474. (ฐานขอมูล Scopus) 

 

 Proceedings 

N. Pichetpiriya, R. Kaewon, P. Choykhuntod and P. Silapan, (2020) "A Current-mode ACG 

 base on Sub-threshold MOS Translinear Principle.", In Proceeding 2020 Third 

 International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering 

 (ICVEE), Surabaya, Indonesia, 3-4 Oct. 2020, pp. 1-4, doi: 

10.1109/ICVEE50212.2020.9243215. (ฐานขอมูล Scopus) 

อภิวัฒน ตันทอง, ธนพล ตรีธรรมานรัุกษ, ระพีพันธ แกวออน และ ภมร ศิลาพันธ, (2563). “วงจรกรอง 

ความถ่ีแบบสามอินพุตหนึ่งเอาตพุตท่ีสามารถควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช 

LT1228.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังท่ี 43, 28-30 ตลุาคม 2563, 

พิษณุโลก: 474-477.  

กรนัธ องักูร, ปวิช ชอยขุนทด, ระพีพันธ แกวออน และ ภมร ศิลาพันธ, (2563). “วงจรกําเนิดสัญญาณแบบ  

ควอเดรเจอรโหมดแรงดันโดยใช  LM13700.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 43, 28-30 ตุลาคม 2563, พิษณุโลก: 478-481.  

ชิษณพงศ อินทะเส, ระพีพันธ แกวออน, อรทัย วชัรกฤชกรณ และ กัณธิดา พันธุเจริญ (2563). “ระบบขาย 

หนารานสําหรับธุรกิจในการจัดการคาปลีกโดยใชระบบปฏิบัติการไอโฟน.” ใน Proceeding การ

ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 12 (ECTI-CARD 2020). 26-27 พฤษภาคม 

2563 นครสวรรค: 86-90.  

คุณานนท สมคํา, ชนกันต ใจเย็น, ธรรมนูญ หวานชะเอม, ระพีพันธ แกวออน, ชัยวุฒ ชรัูกษ, และ พรชัย  

เปลี่ยมทรัพย . (2562). “การพัฒนาศักยภาพการอานสําหรับผูพิการทางสายตาโดยใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและ

พัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 11 หนา 37 อุบลราชธานี 4-7 มิถุนายน 2562.  

จิรศักด์ิ วงษบงกชไพศาล, รัตนาพร องัคณารุงรัตน, อรณิชา แซต้ัง, ระพีพันธ แกวออน, ชัยวุฒ ชรูกัษ, พรชัย  

 เปลี่ยมทรัพย, และ กิตติธัช พาพลเพ็ญ. (2562). “โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความช้ืนในดิน

สําหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพ่ือใชปลูกผักออรแกนิค.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ

งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 11 หนา 43 อุบลราชธานี 4-7 มิถุนายน 2562. 

 

 



 

209 
 

  

มคอ.2 

คุณานนท สมคํา, ชนกันต ใจเย็น, ธรรมนูญ หวานชะเอม, ระพีพันธ แกวออน, ชยัวุฒ ชูรักษ, และพรชัย  

เปลี่ยมทรัพย. (2561) “การพัฒนาศักยภาพการอานสําหรับผูพิการทางสายตาโดยใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและ

พัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 11, 4-7 มิถุนายน 2561, อบุลราชธานี: 76-80.  

ณัฐภพ ขอสีกลาง, ชนน ลักษณะวีระ, พรชัย เปลี่ยมทรัพย, และ ระพีพันธ แกวออน. (2561). “โรงเพาะ

ถ่ัวงอกอัจฉริยะ.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสรางสรรค ราชมงคลกรุงเทพ

วิชาการ 2561 คร้ังที่ 2, 24-26 กรกฎาคม 2561, กรุงเทพฯ: 130-136. 

 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 11 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

618 120  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

618 121  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

618 223  ปฏิบัตกิารไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน  

618 225  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

618 360  สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

618 390  สมัมนา 

618 486  เสนใยแกวนําแสง 

618 495  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1 

618 496  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2 
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ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

2. ช่ือ-นามสกุล 

 นายโสภณ  ผูมีจรรยา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2550) 

 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) เกียรตนิิยมอันดับ 1 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2548) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

โสภณ ผูมีจรรยา, และ ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร. (2563). “วิธีการชักตัวอยางภาพแบบทําซํ้าสองทิศทาง 

 สําหรับตรวจหาบริเวณที่เบลอ.” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปที่ 16, ฉบับที่ 1 (มกราคม- 

 มิถุนายน 2563): 81-90. (ฐานขอมูล TCI กลุม 1) 

 

 Proceedings  

โสภณ ผูมีจรรยา, และปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร. (2561). “การตรวจหาบริเวณที่เบลอโดยใชเทคนิคการชัก

ตัวอยางภาพแบบทําซํ้าและตัวกรองแบบคาเฉลี่ย.” ใน Proceeding การประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 14, หนา 249-253,  เชียงใหม, 5-6 

กรกฎาคม 2561. 

ณฏัพงศ เฉลมิธํารงค, ณรงคชัย โพธิ์เจริญ, โสภณ ผูมีจรรยา, และ ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร. (2561). “เคร่ืองคัด

แยกพริกหวานอัตโนมัติโดยใชการประมวลผลภาพ.” ใน Proceeding การประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 14, หนา 284-289,  เชียงใหม, 5-6 

กรกฎาคม 2561. 
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มคอ.2 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 10 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

    618 110  การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  

 618 120  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

     618 121  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  

 618 237  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

 618 238  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  

 618 352 ไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอ 

 618 353  ปฏิบัตกิารไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอ  

 618 390    สัมมนา 

 618 449   การรูจําแบบรูปเบื้องตน 

 618 466   การประมวลภาพดิจิทัลเบื้องตน 

 618 495   โครงงานวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1 

 618 496   โครงงานวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2 

 618 575   โครงขายประสาทเทียมและระบบฟซซี 
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

3. ช่ือ-นามสกุล  

 นายณัฐพงศ วงศพรอมมูล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2557) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั (2554) 

M.B. (Enterprise Resources Planning: ERP SAP/R3 )  University of Western Sydney, 

Australia (2007) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2548) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Pipat Prommee, Natapong Wongprommoon, Montree Kumngern and Winai Jaikla, (2019)  

“ Low- Voltage Low- Pass and Band- Pass Elliptic Filters Based on Log- Domain 

Approach Suitable for Biosensors. ”  Sensors Vol. 19 Issue/No. 24 (December 2019). 

pages 1-19. (IF2019=3.031) (ฐานขอมูล SCOPUS) 

 

Proceedings  

เจตศักดิ์ดา จันธรทาว ธีรศักด์ิ วัดวิทยาคุณ สิรดนัย ศรีสําราญรุงเรือง และ ณัฐพงศ วงศพรอมมูล. (2563). 

“ระบบลานจอดรถยนตอัจฉริยะ.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิง

ประยุกต คร้ังท่ี 12. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค (ออนไลน) Thailand. 26 

พฤษภาคม 2563 - 27 พฤษภาคม 2563. หนาที่ 184-188. 
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มคอ.2 

ณัฐพงศ วงศพรอมมูล และ พิพัฒน พรหมมี. (2562). “การออกแบบวงจรกรองความถ่ีต่ําผานแบบ

ขั้นบันได Elliptic อันดับสูงโดยใช MO-CCCII.” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 42 

(EECON-42), โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสมีา ไทย. 30 ตุลาคม 2562 - 1 

พฤศจิกายน 2562. หนาที่ 453-456. 

ปวีณวัช นาถประชา รณพร บุญรัตน วิรชัย เขื่อนแกว หรรษวัส ขันตยาภิรัตกลุ ณัฐพงศ วงศพรอมมูล. 

(2562). “การประยุกตใชขอมูลจาก IoT กับ ปญญาประดิษฐ เพ่ือเรียนรูพฤติกรรมการใชงาน

เครื่องใชไฟฟา.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพ่ือ

การพัฒนาทองถิ่นและประเทศไทยอยางยั่งยืน. บานสวนคุณตา กอลฟ แอนด รีสอรท จ.อบุลราชธานี 

ไทย. 4 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562. หนาที่ 343-346. 

ณัฐพงศ วงศพรอมมูล พงษพนัธ ล้ิมไพบูลย และ พิพัฒน พรหมมี. (2561). “วงจรมอดูเลต QPSK โดยใช 

เทคโนโลยซีีมอส.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 41 (EECON-41), 

โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี ไทย. 21 พฤศจิกายน 2561 

- 23 พฤศจิกายน 2561. หนาที่ 101-104 

ณรงคศักดิ์ มโนสิทธิชัย ณัฐพงศ วงศพรอมมูล และ พิพัฒน พรหมมี. (2561). “วงจรกําเนิดสัญญาณรูปไซน 

หลายเฟสสองรูปแบบโดยใชอุปกรณแอกทีฟเพียงอยางเดียว.” ใน Proceeding การประชุม

วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังท่ี 41. โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร     

จ.อุบลราชธานี ไทย. 21 พฤศจกิายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561. หนาที่ 105-108. 

N. Wongprommoon, A. Tiamsuphat† and P. Prommee. (2020). “Low-complexity Chebyshev 

High- pass Filter based on OTA- C” , 43rd International Conference on  

Telecommunications and Signal Processing (TSP 2020), Milan (Online), Italy, pp. 373-376. 

(ฐานขอมูล Scopus) 

P.  Prommee, P.  Pienpichayapong, N.  Manositthichai and N.  Wongprommoon.  ( 2 0 2 0 ) . 

“ Realization of Tunable Fractional- order Device Based on Ladder Network 

Approximation. ” , 17 th International Conference on Electrical Engineering/ Electronics, 

Computer, Telecommunication and Information Technology ( ECTI-CON 2020 ) , Phuket 

(Online), Thailand, pp. 547-550.  

N. Chomnak, S. Srisamranrungrueang, and N. Wongprommoon. (2020). “Simulating Elliptic 

Low-pass Filter based on MOCCCII.”  IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering, Volume 9 6 5 , International Conference on Engineering and Industrial 

Technology (ICEIT 2 0 2 0 ) , 0 1 2 0 3 7 .  The ZIGN Hotel, Pattaya Thailand.                                     

11 September 2020 - 13 September 2020. pp. 1-9. (ฐานขอมูล Scopus) 
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มคอ.2 

N.  Wongprommoon, P. Pienpichayapong and P. Prommee ( 2020 ) .  “Tunable Elliptic High-

pass Filter based on Differentiator Approach.” the SICE Annual Conference 2020. The 

Empress Hotel and Convention Centre, Chiang Mai Thailand. 23 September 2020 - 26 

September 2020. pages 382-385. (ฐานขอมูล Scopus) 

Pipat Prommee, Natapong Wongprommoon, Fabian Khateb and Narongsak Manositthichai,  

  (2019). “Simple Structure OTA-C Elliptic Band-pass Filter.” 16th International  

Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications  

and Information Technology. Pattaya Thailand. 10 July 2019 - 13 July 2019. pages 

751-754. 

Pipat Prommee, Natapong Wongprommoon and Roman Sotner, (2019).“Frequency  

Tunability of Fractance Device based on OTA-C.” 2019 42nd International Conference  

on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2019. Radisson Blu Beke  

HotelSuperior Hungary. 1 July 2019 - 3 July 2019. pages 76-79. (ฐานขอมูล Scopus) 

P. Prommee, N. Wongprommoon, Fabian Khateb and Narongsak Manositthichai. (2019). 

 “ Simple Structure OTA-C Elliptic Band-pass Filter” , 16th International Conference 

on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 

Technology. Pattaya Thailand. 10 July 2019 - 13 July 2019. pages 751-754. 

P. Prommee, N. Wongprommoon and Roman Sotner. (2019). “Frequency Tunability of  

Fractance Device based on OTA-C”, (2019) 42nd International Conference on  

Telecommunications and Signal Processing, TSP 2019. Radisson Blu Beke HotelSuperior 

Hungary. 1 July 2019 - 3 July 2019. pages 76-79. (ฐานขอมูล Scopus) 

N. Wongprommoon, N. Manositthichai and P. Prommee. (2018). “OTA-C based compact  

Low-pass Elliptic Filter” , the 18th International Symposium on Communications and 

Information Technology. Sukosol Hotel, Bangkok Thailand. 26 September 2018 - 29 

September 2018. pages 247-250. (ฐานขอมูล Scopus) 

Natapong Wongprommoon, Narongsak Manositthichai and Pipat Prommee, (2018). “High- 

order BP Filter using Biquad Log- domain Method. ”  The 15th International 

Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 

Information Technology. Rajamangala University of Technology Lanna Conference 

Venue : Wiang Inn Hotel, Chiang Rai Thailand. 18 July 2018 - 21 July 2018. pages 98-

101. (ฐานขอมูล Scopus) 
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มคอ.2 

N. Wongprommoon, N. Manositthichai and P. Prommee. (2018). “Integrable QPSK Modulator  

Using CMOS Technology”, 41st International Conference on Telecommunications and 

Signal Processing. Athens Greece. 4 July 2018 - 6 July 2018. pages 202-205. (ฐานขอมูล 

Scopus) 

N. Wongprommoon, P. Thongdit and P. Prommee. (2018). “Current-mode Square-Rooting  

Circuit based on CMOS Translinear”, 41st International Conference on 

Telecommunications and Signal Processing. Athens Greece. 4 July 2018 - 6 July 2018. 

pages 198-201. (ฐานขอมูล Scopus) 

 

ประสบการณสอน ระยะเวลา  5  ป 

 ระดับปริญญาตรี 

618 110  การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร 

618 240  โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม 

618 241  การออกแบบและการโปรแกรมฐานขอมูลสําหรับวิศวกร 

618 250  วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 

618 251  ปฏิบัตกิารวงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก  

618 390  สมัมนา 

618 492  เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 1 

618 495  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1 

618 496  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2 

618 498  การเปนผูประกอบการกับงานนวัตกรรม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

627 651  การออกแบบวงจรกรองขั้นสูง 

627 692  สมัมนาทางวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

4. ช่ือ-นามสกุล  

 นางสาวพลอยบุศรา โกมาสังข 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Functional Control Systems in the field of Electrical and Computer Engineering) 

Shibaura Institute of Technology, Japan (2020) 

M.Eng. (Electrical Engineering and Computer Science) 

Shibaura Institute of Technology, Japan (2017) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2560) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี (2557) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

P. Gomasang, S. Nakajima, and K. Ueno (2021) “Nitrogen-doped amorphous carbon coating 

on copper pads for direct wire bonding with a long-term humidity reliability.” 

Japanese Journal of Applied Physics 60, SCCD03, 2021. (ฐานขอมูล Scopus) 

T. Murota, T. Mimura, P. Gomasang, S. Yokogawa, and K. Ueno (2020 ) “Humidity reliability 

of commercial flash memories for long-term storage.” Japanese Journal of Applied 

Physics 59, SLLC01, 2020. (ฐานขอมูล Scopus) 
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มคอ.2 

           Proceedings 

P. Gomasang, S. Nakajima, and K. Ueno (2021) “Thinning of Nitrogen-Doped Amorphous 

Carbon Barrier Against Moisture on a Flat Copper Surface.” In proceeding of  

Advanced ADMETA Plus 2021 Conference, Tokyo, Japan (Online), October 2021, p. LN-

2.   

P.  Gomasang and K.  Ueno ( 2020)  “Application of nitrogen-doped amorphous carbon 

coating for copper pads in preventing moisture and direct wire bonding.”  In 

proceeding of 33rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference 

(MNC), November 2020. 

T. Murota, T. Mimura, P. Gomasang, S. Yokogawa, and K. Ueno (2019) “Humidity reliability 

of commercial flash memories for long-term storage.” In proceeding of  Advanced 

Metallization (ADMETA) Conference, Tokyo, Japan, October 2019, p. 86. 

 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 1 ป  

 ระดับปริญญาตรี 

  618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

  618 370 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

  618 494 โครงการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอรสําหรับสหกิจศึกษา 
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

5. ช่ือ-นามสกุล 

 นายพรชัย เปล่ียมทรัพย 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2554) 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2550) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบ 5 ป) 

ผลงานวิจัย   แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

  Proceedings 

คุณานนท สมคํา, ชนกันต ใจเย็น, ธรรมนูญ หวานชะเอม, ระพีพันธ แกวออน, ชัยวุฒ ชรัูกษ, และ พรชัย  

เปลี่ยมทรัพย . (2562). “การพัฒนาศักยภาพการอานสําหรับผูพิการทางสายตาโดยใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและ

พัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 11 หนา 37 อุบลราชธานี 4-7 มิถุนายน 2562.  

จิรศักด์ิ วงษบงกชไพศาล, รัตนาพร องัคณารุงรัตน, อรณิชา แซต้ัง, ระพีพันธ แกวออน, ชัยวุฒ ชรูกัษ, พรชัย  

เปลี่ยมทรัพย, และ กิตติธัช พาพลเพ็ญ. (2562). “โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความช้ืนในดิน

สําหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพ่ือใชปลูกผักออรแกนิค.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ

งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังท่ี 11 หนา 43 อุบลราชธานี 4-7 มิถุนายน 2562.  

วรินทร ทิพยทํามา, ระพีพันธ แกวออน, พรชัย เปลี่ยมทรัพย, ธีรธวัช แจมโสภณ และ กณัธิดา พันธุเจริญ.  

 (2564). “ตูรับ-ฝากพัสดุอัจฉริยะ.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD  

 2021 คร้ังที่ 13 หนา 411-415 นครพนม 28-30 เมษายน 2564.   
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มคอ.2 

ประสบการณสอน  ระยะเวลา  8 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

 SU137  เทคโนโลยีการส่ือสารกับมนษุย  

 600 121   เทคโนโลยีเครือขายและการส่ือสาร 

 618 121   ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  

 618 225   ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 618 250  วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก 

 618 251  ปฏิบัตกิารวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก  

 618 353  ปฏิบัตกิารไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอ  

 618 361  หลักการระบบสื่อสาร 

 618 371  ระบบควบคุมเชงิเสน 

 618 390  สมัมนา 

 618 443  การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

 618 495  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1  

 618 496  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2 
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

6. ช่ือ-นามสกุล 

 นายภมร ศิลาพันธ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2554) 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2548) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบ 5 ป) 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

P. Phonkitiphan, R. Kaewon, K. Pancharoen, P. Silapan, and R. Chitaree, (2019). “Design of 

Graphene Annular Ring Microstrip Antenna using Short-pin Technique for 2.4 GHz 

Bands” International Journal of Electrical and Electronic Engineering & 

Telecommunications (IJEETC, ISSN: 2319-2518), vol. 8, no. 5, pp. 1-4. Sept. 2019, 

(ฐานขอมูล Scopus) 

 

  Proceedings 

N. Pichetpiriya, R. Kaewon, P. Choykhuntod and P. Silapan, (2020). "A Current-mode ACG 

base on Sub- threshold MOS Translinear Principle,"  In Proceeding of 2020 Third 

International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering 

(ICVEE), Surabaya, Indonesia, 3-4 Oct. 2020, pp. 1-4, doi: 

10.1109/ICVEE50212.2020.9243215. (SCOPUS) 
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มคอ.2 

K.  Pichetpaisan, W.  Jaikla, S.  Siripongdee, S.  Adhan and P.  Silapan, ( 2019) .  " Inductance 

Simulator with Electronic Controllability Using Single VDDDA,"  In Proceeding of 

201 9  16 th International Conference on Electrical Engineering/ Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology ( ECTI- CON) , Pattaya, Chonburi, 

Thailand, 10-13 July 2019, pp. 183-186. 

อภิวัฒน ตันทอง, ธนพล ตรีธรรมานุรักษ, ระพีพันธ แกวออน และ ภมร ศิลาพันธ, (2563). “วงจรกรอง

ความถ่ีแบบสามอินพุตหนึ่งเอาตพุตท่ีสามารถควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช 

LT1228,” ใน Proceeding การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 43, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

หนา 474-477, 28-30 ตลุาคม 2563 

กรันธ อังกูร, ปวิช ชอยขุนทด, ระพีพันธ แกวออน และ ภมร ศิลาพันธ, (2563). “วงจรกําเนิดสัญญาณ

แบบควอเดรเจอรโหมดแรงดันโดยใช LM13700,” ใน Proceeding การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 43, มหาวิทยาลัยนเรศวร, หนา 478-481, 28-30 ตุลาคม 2563 

อภิวัฒน ตันทอง,กรันธ อังกูร, ปวิช ชอยขุนทด และ ภมร ศิลาพันธ, (2563). “วงจรกรองความถ่ีโหมด

กระแสแบบสามอินพุตหน่ึงเอาตพุตที่สามารถควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช VDTA 

หนึ่งตัว,” ใน Proceeding การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 12, รอยัลฮิลส กอลฟ 

รีสอรทแอนด สปา จังหวัดนครนายก, หนา EC04/1-EC04/4, 26-28 สิงหาคม 2563  

ธนวัฒน บุญประเทือง, ธนสรณ พานิชกุล, ภูเมธ ระวีวงศ, กรันธ อังกูร และ ภมร ศิลาพันธ, (2563). “ตูเก็บ

กุญแจสํารองอัตโนมัติแบบระบบรหัสผาน 2 ชั้น สําหรับธุรกิจหอพัก,” ใน Proceeding การ

ประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, หนา 

402-406, 26-27 พฤษภาคม 2563  

ธนภัทร กรับทอง, ประชา แซโซง, รัชตะ พิริยะกิจสกุล, อภิวัฒน ตันทอง และ ภมร ศิลาพันธ, (2563). 

“แหลงจายกระเเสพิกัดต่ําควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร,” ใน Proceeding การประชุมวิชาการ 

งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังท่ี 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, หนา 407-411, 26-27 

พฤษภาคม 2563  

ถิรวุฒิ ผดุงวิทย, ปฐมพร เปลงฉวี, สริวิชญ เหรียญมุง, ปวิช ชอยขุนทด และ ภมร ศลิาพนัธ, (2563). “ตูเพาะ

เห็ดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนดวยไมโครคอนโทรลเลอร แสดงผลผานแอพพลิเคช่ัน Blynk,” 

ใน Proceeding การประชุมวชิาการ งานวิจยัและพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค, หนา 412-416, 26-27 พฤษภาคม 2563  

ภัทรศิริ จันทรอัมพร, สุขุมพันธุ วงศวัฒนากูล, สุรเสกข จันเจริญ, ปวิช ชอยขุนทด, และ ภมร ศิลาพันธ, 

(2562). "หุนยนตไตผนัง ขับเคล่ือน 4 ลอ” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-

CARD 2019 คร้ังที่ 11, บานสวนคุณตา กอลฟ แอนด รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี, หนา 412-415, 

4-7 มถิุนายน 2562 
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มคอ.2 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 6 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

618 120 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  

618 121 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  

618 223 ปฏิบัตกิารไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน  

618 224 อปุกรณและการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส  

618 225 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

618 239 วิศวกรรมไฟฟาสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  

618 251 ปฏิบัตกิารวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก  

618 311 สถิติสําหรบัวิศวกรรมไฟฟา  

618 360 สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

618 390 สมัมนา 

618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสและระบบคอมพิวเตอร 1  

618 496 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสและระบบคอมพิวเตอร 2  
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 
 

7. ช่ือ-นามสกุล 

 นายจรัิฏฐ เหมือนชู 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2552) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2544) 

 วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2540) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบ 5 ป) 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

W.  Senbua, J.  Mearnchu and J.  Wichitwechkarn.  ( 2020) .  “ Easy- to- use and reliable 

absorbance- based MPH- GST biosensor for the detection of methyl parathion 

pesticide. ”  Biotechnology Reports ScienceDirect, Volume 27, September 2020:  

e00495 (ฐานขอมูล Scopus)  

สุเมธี เกียรติเฉลิมคุณ, จิรัฏฐ เหมือนช,ู ธนาตย แรม ีและ ศักด์ิศิริ ล้ิมมงคล, (2562). “ระบบตรวจจับการลม

ของมอเตอรไซค.” วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, ปที่ 22, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 

2562: 9-21. (ฐานขอมูล TCI กลุม 2) 

 

 Proceedings 

จิรัฏฐ เหมือนชู. (2562). “เครื่องเฝาตรวจหยดนํ้าเกลือ.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 42 (EECON-42), เขาใหญ นครราชสีมา, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562: 

573-576. 

J.  Mearnchu, ( 2018 ) .  “Low-cost PLC Simulator for the Embedded System Course.” In 

proceeding of the 2018 International STEM Education Conference, KMUTT, Bangkok, 

Thailand, July 11-13, 2018: T5-7 – T5-10. 
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มคอ.2 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 7 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

618 120   วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

   618 213   การประยุกตคอมพิวเตอรเชิงเทคนคิ 

   618 251   ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 

618 327   ฟสิกสของวัสดแุละอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส 1  

 618 390   สัมมนา 

 618 454   ระบบคอมพิวเตอรและสมองกลฝงตัว 

 618 473   เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 

   618 495   โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1 

   618 496   โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2   

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 102 533   การออกแบบปฏสิัมพันธ  

   627 660  ระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต 
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดบัปริญญาตรี 

 

8. ช่ือ-นามสกุล  

 นางสาวอรทัย วัชรกฤชกรณ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา            

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)  

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand (2017) 

M.Eng. (Electrical and Information Engineering)  

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand (2008)  

วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2542) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบ 5 ป) 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Phongchit Phonkitiphan, Rapeepan Kaewon, Kantida Pancharoen, Phamorn Silapan, and 

Orrathai Watcharakitchakorn.  ( 2 0 20 ) .  “Design of graphene-based annular ring 

microstrip antenna using short- pin technique for dual band applications,” 

International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications 

Volume 9 Issue/No. 4 (July 2020). pages 231-236. (ฐานขอมูล Scopus) 

Orrathai Watcharakitchakorn and Rardchawadee Silapunt. (2018). “Design and Modeling of 

the Photonic Crystal Waveguide Structure for Heat-Assisted Magnetic Recording,” 

Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2018, Article ID 8097841, 11 pages, 

2018. doi:10.1155/2018/8097841. (ฐานขอมูล Web of science และ Scopus) 
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มคอ.2 

 Proceedings 

ชิษณพงศ อินทะเส, ระพีพันธ แกวออน, อรทัย วัชรกฤชกรณ และ กัณธิดา พันธุเจริญ (2563). “ระบบขาย

หนารานสําหรับธุรกิจในการจัดการคาปลีกโดยใชระบบปฏิบัติการไอโฟน,” ใน Proceeding การ

ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 12 (ECTI-CARD 2020)  มหาวิทยาลัยราช

ภฏันครสวรรค จ.นครสวรรค ไทย, 26 พฤษภาคม 2563 - 27 พฤษภาคม 2563. หนาที่ 86-90.  

 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 1 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาํหรับวิทยาศาสตรประยุกต 

618 120 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

618 311 สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 

618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1 

618 496 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

227 
 

  

มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

9. ช่ือ-นามสกุล 

 นายชัยวุฒ  ชูรักษ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2549) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบ 5 ป) 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

  Proceedings 

กฤษรุจน ยอดสงา, ณัฐพงศ ธัญญรัตนสกุล, ภานุพันธ มวงศรี และ ชัยวุฒ ชูรักษ. (2563) “ชุดจําลองกังหัน

ลมดวยการควบคุมมอเตอรเหน่ียวนําตามคุณลักษณะของกังหันลม,” ใน Proceeding การประชุม

วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังท่ี 43 ณ โรงแรมท็อปแลนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.พิษณุโลก

, 28-30 ตุลาคม 2563. 

ธนโชติ  วงษจู และ ชัยวุฒ  ชูรักษ. (2563) “การพัฒนาชุดสาธิตระบบควบคุมมอเตอรในอุตสาหกรรม,” ใน 

Proceeding การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 12  ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส กอลฟ รี

สอรท แอนด สปา จังหวัดนครนายก 26-28 สิงหาคม 2563 

วรัญู นาคเกิด, จีระวัฒน แสงรัตนเจริญ, พงศธร ลิขิตศาตราพร และ ชัยวุฒ ชูรักษ. (2562). “การประเมิน

กําลังไฟฟาจากพลังงานลมดวยสมการคุณลักษณะกังหันลม,” ใน Proceeding การประชุมวิชาการ

ทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 42, 30 ตลุาคม – 1 พฤศจิกายน 2562, หนา 1-4. 
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มคอ.2 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 11 ป 

 ระดับปริญญาตร ี

 618 120  วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  

 618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน   

 618 250  วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 

 618 251  ปฏิบตัิการวงจรดิจิทลัและการออกแบบวงจรลอจิก 

 618 337  เคร่ืองจักรไฟฟา  

 618 390  สัมมนา  

 618 495  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1  

 618 496  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2  
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

10. ชื่อ-นามสกุล  

 อาจารยกิตตธัิช  พาพลเพ็ญ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2550) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2544) 

สังกัด 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบ 5 ป) 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

Proceedings  

N. Thanyaratsakul, A. Tanthong, T. Tritummanurak, R. Keaw-on, K. Paponpen, P. Silapan, and 

W.  Jaikla.  ( 2 02 1 ) .  “ Single LT122 8  Based Electronically Controllable Sawtooth 

Generator” ,  In proceedings of 2 02 1  International Electrical Engineering Congress 

(iEECON2021) March 10-12, 2021, Pattaya, THAILAND, pp.1-4, 2021. 
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มคอ.2 

ประสบการณสอน ระยะเวลา  9   ป 

 ระดับปริญญาตร ี

 618 120  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  

618 121  ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน  

618 221  เคร่ืองจักรกลไฟฟาพ้ืนฐาน  

618 222  ปฏิบตัิการไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน  

618 223  อุปกรณและการออกแบบวงจรเล็กทรอนิกส  

618 224  ปฏิบตัิการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

618 251  ปฏิบตัิการวงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก  

618 237  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  

618 238  ปฏิบตัิการไฟฟาพ้ืนฐาน  

618 371  ระบบควบคุมเชิงเสน 

 618 390  สัมมนา  

 618 495  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1  

 618 496  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2  
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานทางวชิาการและประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 

 

11.  ช่ือ-นามสกุล  

 นายยุทธนา เจวจินดา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2555) 

M.Eng. (Computer Engineering) University of South Carolina, USA (1999) 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2535) 

สังกัด 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพมิพในรอบหาป) 

          ผลงานวจิัย  แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ  

 Proceedings 

A.  Bunwong and Y.  Jewajinda.  ( 2019) .  “A Resource-Limited FPGA Accelerator for Deep 

Convolutional Neural Networks. ”  In Proceeding of 16th International Conference on 

Electrical/ Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology 

(ECTI-CON 2019), Pattaya, Thailand. 10-13 July 2019. pp. 67-70. 

R. Rattanavorragant and Y. Jewajinda. (2019). “Hyper-parameter Optimization for Deep 

Neural Network.” In Proceeding of 16th International Conference on 

Electrical/Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology 

(ECTI-CON 2019), Pattaya, Thailand. 10-13 July 2019. pp. 71-74. 

Ananchai Konthong, Anavat Monprajuck, Rashrita rattanavorragant, and Yutana Jewajinda 

( 2018) .  “An Intelligent locomotion Control Architecture for Hexapod Robot.” In 

Proceeding of The 15th International Joint Conference on Computer Science and 

Software Engineering (JCSSE2018). Nakhon Pathom, Thailand. 11-13 July 2018. pp. 1-6. 
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มคอ.2 

ประสบการณสอน  ระยะเวลา 5 ป 

 ระดับปริญญาตร ี

618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  

618 225 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

618 242 สถาปตยกรรมและองคประกอบระบบคอมพิวเตอร  

618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องตน 

618 390 สมัมนา 

618 448 วิศวกรรมซอฟตแวรฝงตัว 

618 455 การออกแบบและสรางระบบดิจิตอล   

618 495 โครงงานวศิวกรรมอิเล็กทรอนกิสและระบบคอมพิวเตอร 1  

618 496  โครงงานวศิวกรรมอิเล็กทรอนกิสและระบบคอมพิวเตอร 2 

618 574 วิศวกรรมหุนยนต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

  627 611    ปญญาเชิงคํานวณ 

  627 615  การเรียนรูของเครื่อง 

  627 681 การวิเคราะหข้ันตอนวิธีและระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 

  627 683  เร่ืองคัดเฉพาะดานวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 1 

  627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  

  627 692    สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

  627 693 วิทยานิพนธ 

  627 694  วิทยานิพนธ    
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

12.  ช่ือ-นามสกุล 

 นายชูเกียรต ิ สอดศรี 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 รองศาสตราจารย  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 Ph.D. (Acoustics) The Pennsylvania State University, USA (2003) 

 M.S. (Electrical Engineering) The George Washington University, USA (1998) 

 วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 

สังกัด 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบหาป) 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในรูปแบบ 

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

C. Sodsri. (2020). “Measurement of Material Volumes in a Cylindrical Silo Using Acoustic 

Wave and Resonance Frequency Analysis. ”  Bulletin of Electrical Engineering and 

Informatics, Vol. 9, No. 4 (August 2020): 1585-1594. (ฐานขอมูล Scopus) 

 

 Proceedings 

C.  Sodsri.  ( 2019 ) .  “A Similarity Measure of Musical Notes Based on Psychoacoustics of 

Loudness and Pitch Perception.”  In Proceeding of The 5th International Conference 

on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2019), Luang Prabang, Loas,  

2-5 July 2019: 1-4. 

W. Jiraworapitak and C. Sodsri. (2019). “Privacy Evaluation in Open-Plan Office Using Sound 

Masking and Removable Partitions.” In proceeding of the 9th International Graduate 

Study Conference, Nakhon Pathom, Thailand, 13-14 June 2019: 1178-1188. 
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มคอ.2 

ประสบการณสอน    ระยะเวลา 13 ป 

 ระดับปริญญาตรี 

618 120   วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

618 213  การประยุกตคอมพิวเตอรเชิงเทคนิค  

618 214  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา  

618 222  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 

618 326  การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร 

618 390  สมัมนา 

618 462  การประมวลสัญญาณดิจิตอล 

618 481 อะคูสติกสวิศวกรรมเบื้องตน 

618 483  วิศวกรรมการควบคุมเสียงรบกวน 

618 495  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1 

618 496  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

102 512  Sense of Hearing 

102 514  Research Methodology 

102 515 Interdisciplinary Project 

102 516  Seminar on Acoustic Design and Sonic Art I 

102 517  Seminar on Acoustic Design and Sonic Art II 

102 518 Seminar on Acoustic Design and Sonic Art III 

102 539  Programming for Sound Measurement and Analysis 

 627 600  สญัญาณและระบบข้ันสูง 

 627 630   อะคูสติกสวิศวกรรม 

 627 683  เร่ืองคัดเฉพาะดานวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 1 

 627 690  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 627 692 สมัมนาทางวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 627 694   วิทยานิพนธ 
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มคอ.2 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร 

พรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

13.  ช่ือ-นามสกุล 

นางสาวกัณธิดา พันธุเจริญ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Electronics and Electrical Engineering) University of Southampton, UK (2018) 

M.Sc. (Microelectromechanical systems) University of Southampton, UK (2013) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2551) 

สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบหาป) 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน 

ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการเผยแพรในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

P. Phonkitiphan, R. Kaewon, K. Pancharoen, P.  Silapan, and O. Watcharakitchakorn (2020) . 

“ Design of Graphene– Based Annular Ring Microstrip Antenna using Short- pin 

Technique for Dual Bands Applications.” International Journal of Electrical and 

Electronic Engineering & Telecommunications, Vol. 9, No. 4 (July 2020): 231. (ฐานขอมูล 

Scopus) 

P.  Phonkitiphan, R. Kaewon, K. Pancharoen, P. Silapan, and R. Chitaree (2019) “Design of 

Graphene Annular Ring Microstrip Antenna using Short-pin Technique for 2.4 GHz 

Bands.” International Journal of Electrical and Electronic Engineering & 

Telecommunications ( IJEETC, ISSN: 2319-2518) , Vol.  8, No. 5 (Sept. 2019) :  287-291.  

(ฐานขอมูล Scopus) 

 

Proceedings 

ชิษณพงศ อินทะเส, ระพีพันธ แกวออน, อรทัย วัชรกฤชกรณ และ กัณธิดา พันธุเจริญ (2563). “ระบบขาย

หนารานสําหรับธุรกิจในการจัดการคาปลีกโดยใชระบบปฏิบัติการไอโฟน,” ใน Proceeding การ

ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 12 (ECTI-CARD 2020) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จ.นครสวรรค ไทย, 26 พฤษภาคม 2563 - 27 พฤษภาคม 2563: 86-90.  
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มคอ.2 

ณัฐวดี สวัสดี, ดลญาฉัตร พฤกษเย็นกรกุล, เวณิกา สายทอง และ กัณธิดา พันธุเจริญ (2562). “เทคโนโลยี 

IOT สําหรับตูปลูกผักออรแกนิคในครัวเรือน” ใน Proceeding การประชุมวิชาการ งานวิจัย และ

พัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 11 (ECTI-CARD 2019) อุบลราชธานี, 4-7 มิถุนายน 2561: 187-190. 

ชิษณพงศ อินทะเส, ระพีพันธ แกวออน, อรทัย วัชรกฤชกรณ และ กัณธิดา พันธุเจริญ (2561). “โปรแกรม

ทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสําหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพ่ือใชปลูกผักออรแกนิค.” ใน 

Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังท่ี 11 อุบลราชธานี 

ไทย. 4-7 มิถุนายน 2561: 43. 

 

ประสบการณสอน ระยะเวลา 2 ป  

 ระดับปริญญาตรี 

618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 

618 251 ปฏิบัติการวงจรดิจิทลัและการออกแบบวงจรลอจิก 

618 390 สัมมนา 

618 392 เตรียมสหกิจศึกษา 

618 493 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอร 2 

618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 1 

618 496 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 2 
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มคอ.2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

รายงานผลการสํารวจความตองการกาํลังคนในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
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มคอ.2 

รายงานผลการสํารวจความตองการกําลังคนในสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2565) 

 จากการสํารวจความตองการกําลังคน และแนวโนมความสนใจของนักศึกษาในอนาคต ของหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร พบวา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 

กําลังเปนที่สนใจและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในอัตราสวนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ปจจุบันประเทศไทย

กําลังกาวเขาสูยุค 5G (Generation 5) ของการสื่อสาร ทําใหบัณฑิตที่จบจากหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นับวาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานเปนอยางมาก และมีแนวโนมที่เพิ่มมาก

ขึ้น ทางภาควิชาฯ จึงไดทําการสํารวจบริษัทชั้นนําที่ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร ท่ีจบต้ังแตป 2551-2558 จํานวน 8 รุน เขาทํางาน พบวา เกินกวา

คร่ึงหนึ่งของนักศึกษาทั้งหมดที่จบและมีงานทําแลว ทํางานในสาขาที่เก่ียวของกับไฟฟาส่ือสาร เชน บริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ทริป

เปลทีบรอดแบนด จํากัด (มหาชน)  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE) และ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด 

โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน สามารถสรุปไดวา ภาควิชาฯ ควรเปดหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ส่ือสารตอไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตข้ึนอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีการสื่อสารไรพรมแดน 

 



 

239 
 

  

มคอ.2 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง 

 

คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
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มคอ.2 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

การเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) กับ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 
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มคอ.2 

การเปรยีบเทยีบหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

(หลักสตูรใหม พ.ศ. 2565)  

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 

โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามที่

กําหนดไวใน มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 

2553 

โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2565) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

 วิชาเฉพาะดาน 

 - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

 - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต 

 แผนการเรียนปกติ 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 42 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาบังคับ จํานวน 53 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 แผนการเรียนสหกิจศึกษา 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 42 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาบังคับ จํานวน 62 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 

เน้ือหาความรูของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอย

ไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.1 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร (หลักสตูรใหม 

พ.ศ. 2565) 

 

(1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) 618 120 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน (บังคับ) 

618 223 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

(บังคับ) 

618 370 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา (บังคับ) 
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มคอ.2 

เน้ือหาความรูของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอย

ไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.1 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร (หลักสตูรใหม 

พ.ศ. 2565) 

 

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) 618 360 สนามและคล่ืนแมเหลก็ไฟฟา (บังคับ) 

อิเล็กทรอนกิส (Electronics) 631 260  วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อกและ

ดิจิทัล (บังคับ) 

618 536 อุปกรณและการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนกิสขั้นสูง (เลือก) 

สญัญาณและระบบ (Signals and Systems) 631 231 สัญญาณและระบบ (บังคับ) 

(2) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร  

การส่ือสารอนาลอ็กและดิจิตอล (Analog and Digital 

Communications) 

618 361 หลักการระบบส่ือสาร (บังคับ) 

631 326 การส่ือสารแบบดิจิทัล (บังคับ) 

631 330 การส่ือสารแถบความถ่ีกวาง (เลือก) 

631 434 การส่ือสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคล่ืนพาห 

(เลือก) 

(3) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ  

การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล (บังคับ) 

(4) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ  

สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) 631 327 เครือขายการส่ือสารและสายสงสัญญาณ 

(บังคับ) 

อปุกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices 

and Circuits) 

631 424 การส่ือสารทางแสง (บงัคับ) 

631 220 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1 

(บังคับ) 

631 221 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2 

(บังคับ) 

618 529 อุปกรณทางแสง (เลือก) 

สายอากาศและการกระจายคล่ืน (Antenna and Wave 

Propagation) 

631 329 วิศวกรรมสายอากาศ (บังคับ) 

631 332 วิศวกรรมไมโครเวฟ (เลือก) 
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มคอ.2 

เน้ือหาความรูของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอย

ไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.1 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร (หลักสตูรใหม 

พ.ศ. 2565) 

 

(5) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย  

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) 618 361 หลักการระบบส่ือสาร (บังคับ) 

631 425 การส่ือสารไรสาย (เลอืก) 

631 433 ทฤษฎีขาวสาร (เลือก) 

631 436 การส่ือสารดาวเทียม (เลือก) 

การส่ือสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications 

and Networking) 

631 328 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร (บังคับ) 
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มคอ.2 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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มคอ.2 
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มคอ.2 
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มคอ.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

 

ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

หลักสตูร (Program Learning Outcomes : PLOs)          

กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวงัของรายวิชา (Course Learning 

Outcomes : CLOs)
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มคอ.2 

ภาคผนวก ช 

ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร(Program Learning Outcomes : PLOs) 

กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1  อธิบายความหมายและคุณคาของศิลปะและการสรางสรรคได 

 600 201     ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                                             1(0-3-0) 

     CLO1  อธิบายความหมายของการสรางสรรคในดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมได 

 

PLO2  อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได 

 618 216     ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับวิศวกร                                                                              2(2-0-4) 

     CLO1  ระบุความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการส่ือสารภาษาอังกฤษกับผูรวมสนทนาจากประเทศตาง ๆ ได 

 

618 317     การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบ้ืองตนสําหรับวิศวกร                                                              2(2-0-4) 

     CLO1  ระบุความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากกรณีตัวอยางการส่ือสารขามวัฒนธรรม  

               ในรูปแบบการเขียนได 

 

618 418     ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานสาํหรับวิศวกร                                                                              2(2-0-4) 

     CLO1  ระบุความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการส่ือสารภาษาอังกฤษ จากกรณีตัวอยางการสื่อสารขามวัฒนธรรมในที่ทํางาน  

               ได 
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มคอ.2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO3  ระบุความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเปนผูประกอบการได 

 618 484     การเปนผูประกอบการกบังานนวัตกรรม                                    3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายความหมายและส่ิงจําเปนของสรางสรรคและงานนวัตกรรมในองคกรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได  

     CLO2  อธิบายการสรางธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง แฟรนไชส และรูปแบบได 

     CLO3  อธิบายการทําธุรกิจ การวิจัยตลาด และการตลาดเบื้องตนได 

     CLO4  อธิบายแหลงเงินทุนและวิธีการระดมเงินทุน การจัดการดานการเงินได  

     CLO5  ระบุกฎหมายธุรกิจเบื้องตนได  

     CLO6  อธิบายหลักการความเปนผูนาํธุรกิจได 

 

PLO4  มีทักษะการใชภาษา และสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคในบริบทการส่ือสารที่หลากหลาย 

 618 216     ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับวิศวกร                                                                              2(2-0-4) 

     CLO2  อธิบายประเด็นจากการฟงขอมูลและเร่ืองราวภาษาอังกฤษในเชิงเทคนิคหรือขอมูลเชิงวิศวกรรมไฟฟาได 

     CLO3  อธิบายประเด็นจากการอานขอมูลและเร่ืองราวภาษาอังกฤษในเชิงเทคนิคหรือขอมูลเชงิวิศวกรรมไฟฟาได 

     CLO4  มีทักษะการพูดและสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทของสถานการณที่จะพบในการทํางานของวิศวกร 

 

618 317     การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบ้ืองตนสําหรับวิศวกร                                                              2(2-0-4) 

     CLO3  นําเสนอเร่ืองราวหรือเนี้อหาทางวิศวกรรมไฟฟาหรือวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษได 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

618 418     ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานสาํหรับวิศวกร                                                                              2(2-0-4) 

     CLO2  ฟงขอมูลและเร่ืองราวภาษาอังกฤษในชีวิตการทํางานของวิศวกรและตอบสนองส่ิงท่ีฟงได 

     CLO3  พูดและสนทนาภาษาอังกฤษในชวิีตการทํางานของวิศวกรได 

     CLO4  อานขอมลูและเร่ืองราวภาษาอังกฤษในชีวิตการทํางานของวิศวกรได 

     CLO5  เขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองราวในชีวิตการทํางานของวิศวกรได 

PLO5  เลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดตรงตามวัตถุประสงค ตลอดจนรูเทาทนัส่ือและสารสนเทศ 

 618 484     การเปนผูประกอบการกบังานนวัตกรรม                                                                          3(3-0-6) 

     CLO7  ระบุเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดตรงกับตลาดและกลุมลูกคาได   

 

631 328     การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                                                                            3(3-0-6) 

     CLO5  มีความสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในชีวิตประจําวนัไดอยางเหมาะสม 

     CLO6  มีความสามารถเลอืกใชวิธีปองกันภัยคุกคามและความปลอดภัยไดอยางถูกตอง 

 

631 453     ระบบความปลอดภัยไซเบอร                                                                                              3(3-0-6) 

     CLO5  มีความสามารถเลือกใชวิธีปองกันภัยคุกคามและความปลอดภัยไดอยางถูกตอง 
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มคอ.2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO6  แสวงหาความรูไดดวยตนเอง และนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินชีวิต 

 631 391     เตรียมสหกิจศึกษา                                                1(0-3-0) 

     CLO1  แสวงหางานจากแหลงงานดวยตนเอง และประเมินความเหมาะสมของงานกับความสามารถของตนเองได 

     CLO2  วางแผนการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเขียนรายงานเพื่อนําไปใช  

               สมัครงานได 

 

PLO7  แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง  สังคม 

และส่ิงแวดลอม 

 600 201     ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                                             1(0-3-0) 

     CLO2  ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการกอรางความคิดโดยใชเคร่ืองมือการคิดพื้นฐานได 

 

600 202     ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                             1(0-3-0) 

     CLO1  ทํางานรวมกับผูอื่นในการแกปญหาโดยใชกระบวนการเชิงระบบได 

 

618 311     สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟา                                     3(3-0-6) 

     CLO1  รับผดิชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 

     CLO2  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต 
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มคอ.2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

631 391     เตรียมสหกิจศึกษา                                                1(0-3-0) 

     CLO3  รับผดิชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียนได 

     CLO4  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต 

 

631 493     สหกิจศึกษา                9(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 

     CLO1  ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีระเบยีบวินัย และความรับผิดชอบ 

     CLO2   นาํเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาได 

     CLO3   รายงานการปฏิบัตสิหกิจศึกษาได 

 

631 494     โครงงานวศิวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา                                                      2(0-6-0) 

CLO1  ทํางานรวมกับผูอื่น มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 

CLO2  นําเสนอในรูปแบบของรายงานและสอบปากเปลาได 

 

631 495     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                 1(0-3-0) 

     CLO1  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

     CLO2  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต 

     CLO3  ทํางานรวมกับผูอื่นในการดําเนินโครงงานได 
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มคอ.2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

631 496     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                                 2(0-6-0) 

     CLO1  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

     CLO2  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต 

     CLO3  ทํางานรวมกับผูอื่นในการดําเนินโครงงานได 

PLO8 ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานหรือดําเนินโครงการได 

 600 201     ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                                             1(0-3-0) 

     CLO3  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานจากกรณีศกึษาและกิจกรรมได 

 

600 202     ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                             1(0-3-0) 

     CLO2  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานจากกรณีศกึษาและกิจกรรมได 

 

631 495  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                        1(0-3-0) 

     CLO4  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานหรือนวัตกรรมได 

 

631 496     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                             2(0-6-0) 

     CLO4  ใชความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานหรือนวัตกรรมได 

 

PLO9  คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได 

 600 202     ความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                             1(0-3-0) 

     CLO3  คิดวิเคราะห วางแผน อยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

631 493     สหกิจศึกษา                  9(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง)    

     CLO4  คิดวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติสหกิจศึกษาได 

     CLO5  แกไขปญหาตามแนวทางที่วิเคราะหไวได 

 

631 494     โครงงานวศิวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา                                                      2(0-6-0) 

     CLO3  เลือกหัวขอโครงงานพรอมระบุวัตถุประสงค ขอบเขต และแผนการดาํเนินงานได 

CLO4  คิดวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได 

CLO5  แกไขปญหาตามแนวทางท่ีไดวิเคราะหไวได 

 

631 495     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                           1(0-3-0) 

     CLO5  อธิบายหลักการและเหตุผลเก่ียวกับนวัตกรรมได 

     CLO6  วางแผนและออกแบบผลงานนวัตกรรมไดถูกตองตามระเบียบวิธี 

 

631 496     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                                 2(0-6-0) 

     CLO5  อธิบายและวิเคราะหหลักการและเหตุผลเก่ียวกับนวัตกรรมได 

     CLO6  วางแผนและออกแบบผลงานนวัตกรรมไดถูกตองตามระเบียบวิธี 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO10  ระบุความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่จาํเปนสําหรับวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

 511 104     แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1                                                                                                  3(3-0-6) 

     CLO1  คํานวณลิมิตของลําดับไดอยางถูกตอง 

CLO2  ตรวจสอบความตอเนื่องของฟงกชันไดอยางถูกตอง 

CLO3  คํานวณอนุพันธของฟงกชันไดอยางถูกตอง 

CLO4  หาคาสุดขีดสัมพัทธและสัมบูรณของฟงกชันไดอยางถูกตอง 

CLO5  ตรวจสอบการเพ่ิมข้ึนและลดลงของฟงกชันไดอยางถูกตอง 

CLO6  ตรวจสอบความเวาของกราฟของฟงกชนัไดอยางถูกตอง 

CLO7  วาดกราฟของฟงกชันไดอยางถูกตอง 

CLO8  แกโจทยปญหาที่เก่ียวของกบัอนุพันธไดอยางถูกตอง 

CLO9  คํานวณลิมิตในรูปแบบไมกําหนดโดยใชกฏของโลปตาลไดอยางถูกตอง 

CLO10  ใชวิธีการทดสอบเพ่ือทดสอบการลูเขาของอนุกรมอนันตของจํานวนจริงไดอยางถูกตอง 

CLO11  เขียนอนุกรมเทเลอรและอนุกรมแมคลอรินของฟงกชันที่กําหนดใหไดอยางถูกตอง 

 

513 100     เคมีทั่วไป                                                                                                                     3(3-0-6) 

     CLO1  สามารถอธิบายเร่ืองปริมาณสัมพันธ ทฤษฎอีะตอม โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมีของธาตุใน  

               กลุมหลัก อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส ของเหลว ของแขง็ และสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุล   

               ของไอออน จลนเคมีได 
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513 105     ปฏิบตัิการเคมทีั่วไป                                                                                                         1(0-3-0) 

     CLO1  สามารถทําปฏิบัติการเคมีท่ีเก่ียวกับ โครงสรางอะตอมและสมบตัิของธาตุตามตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว  

              ของแข็ง จลนเคมี สมดุลเคมี สมดุลของของไอออน และปริมาณสัมพนัธได 

 

514 101     ฟสิกสท่ัวไป 1                                                                                                                3(3-0-6) 

CLO1  อธิบายฟสิกสพ้ืนฐาน ไดแก กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎีจลน

ของแกเทอรโมไดนามกิส การส่ันและคลื่นเสียงได 

CLO2  แกโจทยทางปญหาทางฟสิกสในสถานการณตาง ๆ เบื้องตน ที่เก่ียวของกับหัวขอท่ีเรียนได 

     CLO3  อธิบายธรรมชาติที่เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวท่ีเก่ียวของกับหัวขอที่เรียนได 

 

514 102     ฟสิกสท่ัวไป 2                                                                                                                3(3-0-6) 

     CLO1  ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายฟสิกสพ้ืนฐาน ไดแก แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแส อเิล็กทรอนิกส 

               เบ้ืองตน ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษและควอนตัมฟสิกส ได  

     CLO2  ผูเรียนสามารถแกโจทยปญหาทางฟสิกสในสถานการณตาง ๆ เบ้ืองตน ที่เกี่ยวของกับหัวขอที่เรียนได  

     CLO3  ผูเรียนสามารถเขาใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ที่เก่ียวของกบัหัวขอที่เรียนได 

 

514 103     ปฏิบตัิการฟสิกสทั่วไป 1                                                                                                   1(0-3-0) 

     CLO1  มีความรูพ้ืนฐานทางปฏิบัติการฟสิกส และคณิตศาสตรที่เก่ียวของ 

     CLO2  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 



 

262 
 

  

มคอ.2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

514 104     ปฏิบตัิการฟกสทั่วไป 2                                                                                                     1(0-3-0) 

     CLO1  มีความรูพ้ืนฐานทางปฏิบัติการฟสิกส และคณิตศาสตรที่เก่ียวของ 

     CLO2  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 

618 112     คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1                                                                                             3(3-0-6) 

     CLO1  ระบุขั้นตอนการประยกุตปริพนัธ ปริพันธหลายชั้นสําหรับการแกปญหาวงจรไฟฟาได  

CLO2  ระบุขั้นตอนการหาสมการอนุพันธชนิดเชิงเสนและชนดิไมเปนเชิงเสน การประยุกตสมการอนุพันธในสาขา

วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

CLO3  ระบุขั้นตอนการหาคาแคลคูลัสดวยฟงกชันเวกเตอรสําหรับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารได 
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618 214     คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 2                                                                                             3(3-0-6) 

     CLO1  คํานวณจํานวนและฟงกชันเชิงซอนได 

     CLO2  แสดงข้ันตอนการหาอินทรัลเชิงซอน การอนิทิเกรตโดยใชเรซซิดิวและการประยุกตได 

     CLO3  อธิบายการแปลงลาปลาส การเกิดข้ึนและลักษณะเฉพาะของการแปลงลาปลาสได 

     CLO4  แยกตวัประกอบเชิงเด่ียว เชงิซํ้าและเชิงซอน รวมทั้งแปลงกลับลาปลาสได 

     CLO5  แกสมการอนุพันธและวิเคราะหวงจรไฟฟาโดยใชการแปลงลาปลาสได 

     CLO6  แสดงข้ันตอนการหาอนกุรมฟูริเยร ฟูริเยรอินทิกรัลและการแปลงฟูริเยร สําหรับวิเคราะหวงจรไฟฟาและสเปคตรัมดวย 

               การแปลงฟูริเยรได 

     CLO7  แกสมการอนุพันธยอยและประยุกตอนุกรมฟูเรียรในการแกสมการอนุพันธยอยได 

     CLO8  แสดงข้ันตอนการคํานวณเมทริกสและพีชคณิตเชิงเสนพื้นฐานได 

 

618 446     ระบบคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม                                                       3(3-0-6) 

     CLO1  ใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กับวิศวกรรมศาสตรกับการศึกษาทฤษฎีของระบบคอมพิวเตอร 

               ในงานอุตสาหกรรมได 

 

618 480     วศิวกรรมเสียง                                                                                                               3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการพ้ืนฐานของเสียง อะคูสติกสเบ้ืองตน การแพรกระจายของเสียง วงจรเทียบคลายทางกล 

               และทางอะคูสติกส ไมโครโฟน และดอกลําโพงชนิดขดลวดเคลื่อนที่ได 
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618 481     อะคูสติกสวิศวกรรมเบ้ืองตน                                                        3(3-0-6)  

     CLO1  ระบุแนวคดิเชิงทฤษฎีพ้ืนฐานของระบบอะคูสติกสและการส่ันทางกลได 

 CLO2  อธิบายปรากฏการณคล่ืนระนาบ คล่ืนทรงกลม ปรากฏการณการดูดกลืน การสงผานและการสะทอนกลับคล่ืนเสียงได 

 CLO3  ระบุหลักการของการไดยินและวิเคราะหเสียงในสภาพแวดลอมปดได 

 CLO4  อธิบายหลักการความรูดานอะคูสติกสที่นาํไปประยุกตใชงานวิศวกรรมได 

 

618 535     พ้ืนฐานเคร่ืองมือชีวการแพทย                                                                                             3(3-0-6) 

     CLO1  ระบุความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรชีวภาพและวิศวกรรมชีวการแพทยได 

     CLO2  ระบุความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรดานสรีระวิทยาสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทยได 

 

631 261     การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล                                     3(3-0-6) 

     CLO1  ระบุความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีจําเปนสําหรับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารกับการศึกษา 

               การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกลได 

 

631 390     การฝกงาน                                     1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

     CLO1  ระบุความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กับวิศวกรรมศาสตรท่ีใชในการฝกงานได 
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PLO11 ประยกุตใชทักษะและความรูทางภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรมได 

 618 216     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสาํหรับวิศวกร                                                                              2(2-0-4) 

     CLO5  สรุปขอมูลเชิงเทคนิคจากการฟงและโตตอบกลับโดยสนทนาเปนภาษาอังกฤษได 

     CLO6  อธิบายบทความทางเทคนิคหรือขอมูลเชิงวิศวกรรมไฟฟาที่เปนภาษาอังกฤษได 

 

618 317    การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบ้ืองตนสําหรับวิศวกร                                                               2(2-0-4) 

     CLO2  เขียนบทความเชิงวิชาการสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษได 

 

618 418     ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานสาํหรับวิศวกร                                                                              2(2-0-4) 

     CLO6  ประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางานได 

 CLO7  ประยุกตใชองคความรูดานขอมูล กราฟ หรือรูปภาพ ที่เก่ียวของกับการทํางานและนาํเสนอเปนภาษาอังกฤษได 

 CLO8  รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 

 

PLO12 อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร ที่จําเปนสําหรับวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

 615 112     กลศาสตรวิศวกรรม                                                         3(3-0-6) 

     CLO1  แกปญหาระบบแรงโดยใชกฏการเคล่ือนที่ของนวิตันได 
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618 110     การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร                          3(3-0-6) 

CLO1  อธิบายแนวคิด หลักการทํางาน และสวนประกอบของคอมพิวเตอรได 

CLO2  อธิบายหลักการโตตอบระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรของคอมพิวเตอรได 

CLO3  อธิบายหลักการออกแบบและสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาระดับสูงได 

CLO4  เขียนโฟลวชารตแสดงการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

CLO5  เขียนโปรแกรมในการรับและแสดงผลขอมูลได 

CLO6  อธิบายชนดิของขอมูลและตัวดําเนินการแบบตาง ๆ ที่ใชในการเขียนโปรแกรมได  

CLO7  เขียนโปรแกรมที่มีการเลือกทําตามเง่ือนไขได  

CLO8  เขียนโปรแกรมที่มีการวนรอบทําซ้ําได  

CLO9  เขียนโปรแกรมที่มีฟงกชันยอยได  

CLO10  เขียนโปรแกรมที่มีการจัดการแฟมขอมลูได  

     CLO11  เขยีนโปรแกรมท่ีสามารถนําไปใชในการแกปญหาทางดานวิศวกรรมได 

 

618 120     วศิวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน                                                                                                     3(3-0-6) 

     CLO1  คํานวณและวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงได 

     CLO2  คํานวณและวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ 

     CLO3  วิเคราะหและคํานวณการแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองจักรกลไฟฟา มอเตอร 

               และระบบไฟฟาสามเฟส 

     CLO4  วิเคราะหและคํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานและใชเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาได 



 

267 
 

  

มคอ.2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแตละ PLO และผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

618 360     สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา                                                                                              3(3-0-6) 

     CLO1  แสดงข้ันตอนการวิเคราะหเวกเตอรสามมิติสาํหรับวิศวกรได 

     CLO2  แสดงข้ันตอนการวิเคราะหของระบบสนามไฟฟาที่ไมแปรเปล่ียนตามเวลาได เชน ความหนาแนนไฟฟา กฎของเกาส 

               และไดเวอรเจนซ พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนําและฉนวนไฟฟา ความจุ 

     CLO3  แสดงข้ันตอนการวิเคราะหของสนามแมเหล็กท่ีไมแปรเปล่ียนตามเวลาได 

  CLO4   แสดงข้ันตอนการวิเคราะหของสนามแมเหล็กท่ีแปรเปล่ียนตามเวลาและสมการของแมกซเวลล กฎของฟาราเดย  

       สมการของแมกซเวลล ศักยไฟฟาหนวง 

 

618 361     หลักการระบบสื่อสาร                                                                                                       3(3-0-6) 

CLO1  อธิบายแบบจําลองการสื่อสารได 

CLO2  อธิบายสัญญาณในระบบสื่อสารดวยคณิตศาสตรได 

CLO3  อธิบายเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกได 

CLO4  อธิบายสัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อกได 

CLO5  อธิบายการแปลงสัญญาณแอนะล็อกใหเปนสญัญาณดิจิทลัได 

CLO6  อธิบายการสงผานสัญญาณดิจิทัลเบสแบนดได 

CLO7  อธิบายเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัลได 

CLO8  อธิบายเทคนิคการมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาและแบบแบงความถี่ได 
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618 370     เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา                                                                                                                   3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายแนวคิดพ้ืนฐาน ศัพทที่บัญญัติ และระบุหนวยท่ีใชในการวัดได 

     CLO2  อธิบายตนเหตุของความผิดพลาดในการวัดได 

     CLO3  อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของเคร่ืองมือวัดแบบแอนาล็อกและการใชมิเตอรแบบแอนาล็อกได 

     CLO4  แสดงขั้นตอนการใชเคร่ืองมือวัด ทรานดิวเซอร การปรับเทียบและความติดตามรองรอยได 

     CLO5  ระบุขอปฏิบัติในการใชเคร่ืองมือวัดอยางปลอดภัยได 

     CLO6  อธิบายหลักการทํางานของการเคล่ือนไหวแบบพีเอ็มเอ็มซี การเคล่ือนไหวแกนเหล็กเคล่ือนที่ และไดนาโมไฟฟาได 

     CLO7  อธิบายหลักการทํางานและการออกแบบโวลทมิเตอรและแอมมิเตอร และใชงานโพเทนซิโอมิเตอรในเคร่ืองมือวัดได 

     CLO8  อธิบายหลักการทํางานและการออกแบบโอมหมิเตอรได 

     CLO9  อธิบายหลักการทํางานและแนวคิดพ้ืนฐานของบริดจกระแสตรงและกระแสสลับได 

     CLO10  อธิบายหลักการทํางานหมอแปลงในเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาได 

     CLO11  อธิบายความสําคัญและท่ีมาของคาพีเอฟรวมถึงการใชพีเอฟมิเตอรได 

     CLO12  อธิบายหลักการวัดกําลังทางไฟฟา พลังงานทางไฟฟา การใชวัตตมิเตอร วารมิเตอร การวัดความถี่และเฟสมิเตอรได 

     CLO13  อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของเคร่ืองมือวัดแบบดิจิตอลและการใชมิเตอรแบบดิจิตอลได 

 

618 446     ระบบคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม                                                                                   3(3-0-6) 

CLO2  ใชความรูพ้ืนฐานดานวิศวกรรมศาสตรไฟฟาส่ือสารในงานอตุสาหกรรมได 
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618 473     เซ็นเซอรและทรานสดวิเซอร                                                                                              3(3-0-6) 

     CLO1  จําแนกประเภทของเซนเซอรได 

     CLO2  ระบุแบบจําลองของเซนเซอรได 

     CLO3  อธิบายขอบเขตของเซ็นเซอรเพ่ือนําไปประยุกตใชได 

     CLO4  อธิบายหลักการทํางานของเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรแบบตาง ๆ ได  

     CLO5  เลือกใชงานเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรแบบตาง ๆ ในการตรวจวัดในระบบไฟฟาสื่อสารที่เหมาะสมได 

 

618 480     วศิวกรรมเสียง                                                                                                               3(3-0-6) 

     CLO2  อธิบายการประยุกตเคร่ืองมือดานวิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตนสําหรับการตรวจจับ การวัด การประมวล การบันทึกและการ 

               ผลิตซํ้าสัญญาณความถี่เสียงได 

     CLO3  อธิบายวิธีการวัดพารามิเตอรของดอกลาํโพง ระบบตูลําโพงแบบปดและแบบมีชองเปด หลักการทํางาน 

              ของครอสสโอเวอรและเคร่ืองขยายเสียงได 

     CLO4  ระบกุรรมวิธีการลดเสียงรบกวน ระบบการวัดและทดสอบเคร่ืองเสียงได 

     CLO5  อธิบายหลักการของอะคูสติกสเชิงจิตวิทยาพ้ืนฐานได  

 

618 529     อุปกรณทางแสง                                                                                                             3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายเก่ียวกับการเดินทางของลําแสง 

     CLO2  อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชจัดทิศทางของลําแสง 

     CLO3  สรางเคร่ืองมอืการควบคุมลําแสงโดยใชอุปกรณทางแสง 
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618 535     พื้นฐานเคร่ืองมือชีวการแพทย                                                                                     3(3-0-6) 

     CLO3  ระบุแหลงกําเนิดและคุณสมบัติของศักยไฟฟาชวีภาพของมนุษยได  

     CLO4  อธิบายพ้ืนฐานสรีระวิทยาไฟฟาได 

     CLO5  ระบุแหลงกําเนิดและคุณสมบัติของสัญญาณไฟฟาหัวใจได 

     CLO6  ระบุแหลงกําเนิดและคุณสมบัติของสัญญาณไฟฟากลามเน้ือได 

     CLO7  อธิบายพ้ืนฐานและหลักการทํางานของเคร่ืองมือวัดทางชีวการแพทยได 

     CLO8  อธิบายหลักการวัดสัญญาณชีวการแพทยได 

     CLO9  อธิบายหลักการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทยเบื้องตนได 

     CLO10  ระบมุาตรฐานของอุปกรณทางการแพทยได 

     CLO11  ระบคุวามปลอดภัยทางไฟฟาของโรงพยาบาลได 

 

618 536     อุปกรณและการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง                                                              3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายทฤษฎีการทํางาน คุณลักษณะและขอกําหนดของอุปกรณ การใชในงานท่ีเปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน  

CLO2  อธิบายเทคนิคการลดสัญญาณรบกวน 

     CLO3  อธิบายเทคนิคการออกแบบวงจรพิมพได 
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620 101 วัสดุวิศวกรรม                                        3(3-0-6) 

     CLO1   อธิบายความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กบัวิศวกรรมศาสตรสาํหรับงานวิศวกรรมวัสดุได 

     CLO2   อธิบายความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชงานของวัสดุทางวิศวกรรมหลัก 

                ตาง ๆ ได 

     CLO3  แปลความหมายของแผนภูมิสมดุลวัฏภาคได 

     CLO4  เลอืกใชวัสดุที่เหมาะสมในงานของวัสดุวิศวกรรมหลักตาง ๆ ได 

 

631 231     สัญญาณและระบบ                                                                                                          3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการของสญัญาณและระบบท่ีตอเน่ืองในเวลาได 

     CLO2  อธิบายหลักการของสญัญาณและระบบท่ีไมตอเนือ่งในเวลาได 

     CLO3  อธิบายหลักการของระบบเชงิเสนที่ไมแปรเปล่ียนตามเวลาได 

     CLO4  คํานวณการแปลงฟูริเยรได 

     CLO5  คํานวณการแปลงลาปลาซได 

     CLO6  คํานวณการแปลงซีได 

     CLO7  อธิบายหลักการประยุกตของสัญญาณและระบบได 

     CLO8  อธิบายเทคนิคสมัยใหมที่ใชในการวิเคราะหสัญญาณและระบบได 
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631 260     วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อกและดิจิทัล                                                                           3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายความหลักการพื้นฐานของสารก่ึงตัว และสารพี-เอ็นได 

     CLO2  ระบุและอธิบายคุณลักษณะ หลักการทํางานของไดโอด ทรานซิสเตอรบีเจที เอฟอีที และออบแอมปได 

     CLO3  ระบุและอธิบายระบบตัวเลขและรหัสพีชคณิตบลูลนีและลอจิกเกต ตารางความจริง การลดรูปสมการบลลูีนโดยใช 

               แผนผังคารโนห 

 

631 261     การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล                                     3(3-0-6) 

     CLO2  อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร ที่จําเปนสําหรับวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารกับการศึกษาการแปลง 

               รูปพลังงานไฟฟาเชิงกลได 

 

631 328     การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                                                                             3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการส่ือสารขอมูล สถาปตยกรรม โพรโทคอล และมาตรฐานท่ีใชในเครือขายได  

     CLO2  อธิบายการเชื่อมตอ ส่ือกลาง และการเขาถึงไดขอมลูได  

     CLO3  อธิบายการควบคุมการไหล การตรวจสอบและการแกไขความผิดพลาดของขอมูลได  

     CLO4  อธิบายและจําแนกประเภทของเครือขายได  

 

631 390    การฝกงาน                                                                                             1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

     CLO2  อธิบายความรูพื้นฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร ไฟฟาสื่อสารกับการฝกงานได 
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631 391     เตรียมสหกิจศึกษา                                                                                                          1(0-3-0) 

     CLO5  อธิบายหลักการ แนวคิดของสหกิจศึกษา ในกรณีการออกไปปฏิบตัิสหกิจศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรได 

     CLO6  ระบุขอควรปฏิบัติในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรได 

     CLO7  อธิบายคานิยมและวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานดานวิศวกรรมศาสตรได 

     CLO8  ระบกุฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของกับการทํางานดานวิศวกรรมศาสตรได 

 

631 451     อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง                                                                                                   3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งได  

     CLO2  อธิบายโครงสราง อุปกรณ เครือขายและโพรโทคอลของอินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิงได  

     CLO3  อธิบายแพลตฟอรม ความปลอดภัยและการทํางานรวมกนัของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งได  

 

631 453     ระบบความปลอดภัยไซเบอร                                                                                              3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายการรักษาความปลอดภัยบนเครือขายได  

     CLO2  อธิบายการเขารหัสลับสําหรับระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขายประเภทตาง ๆ ได  

     CLO3  อธิบายสิทธ์ิ การยืนยันตน และการจัดการสทิธ์ิได  

     CLO4  อธิบายรูปแบบการบุกรุก และการปองกันดวยฮารดแวรและซอฟตแวรได  

 

631 493     สหกิจศึกษา                                     9(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 

     CLO6  ใชความรูดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได 
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631 494     โครงงานวศิวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา                                                      2(0-6-0) 

     CLO6  ใชความรูดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารในการทําโครงงานสหกิจศึกษาได 

PLO13 ใชเคร่ืองมือปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 614 201     เขียนแบบวิศวกรรม                                                                                                         3(2-3-4)     

     CLO1  สามารถอานแบบทางวิศวกรรมได 

     CLO2  สามารถเขียนแบบเบื้องตนตามมาตรฐานเขียนแบบวิศวกรรมได 

 

618 223     ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน                                             1(0-3-0) 

     CLO1  เลอืกใช เคร่ืองมือวัด ใหเหมาะกับการวัดปริมาณทางไฟฟาได 

     CLO2  แสดงข้ันตอนและวัดปริมาณทางไฟฟาดวย มัลติเมอตรและออสซิลโลสโคปได 

     CLO3  แสดงข้ันตอนการออกแบบแผนวงจรพิมพ (พีซีบี) การบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสได 

     CLO4  แสดงข้ันตอนการทดลองเก่ียวกบักฎและแนวคิดพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได 

     CLO5  แสดงข้ันตอนการทดลองการทํางานและควบคุมมอเตอรได 

 

631 220     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                                  1(0-3-0) 

     CLO1  อธิบายหลักการของวงจรส่ือสาร โครงขายส่ือสาร สายสงการส่ือสารแบบดิจิทัล  การสื่อสารขอมูลและเครือขายได 

     CLO2  สรางวงจรส่ือสาร โครงขายส่ือสาร สายสงการส่ือสารแบบดิจิทัล  การสื่อสารขอมูลและเครือขาย พ้ืนฐานได 
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631 221     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                                                  1(0-3-0) 

     CLO1  อธิบายหลักการของการส่ือสารเฉพาะทางและมีความเชื่อมโยงกับวิทยาการทางดานการสื่อสารสมยัใหม 

     CLO2  ใชเคร่ืองมือส่ือสาร การส่ือสารเฉพาะทางและมีความเชื่อมโยงกับวิทยาการทางดานการสื่อสารสมยัใหมพ้ืนฐานได 

 

631 390    การฝกงาน                                                                                             1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง) 

     CLO3  เลือกใชเคร่ืองมือปฏิบัติการดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารที่ใชกับการฝกงานได 

 

631 493     สหกิจศึกษา                  9(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง)    

     CLO7  เลอืกใชเคร่ืองมือวัดดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได 

 

631 495     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                                         1(0-3-0) 

     CLO7  เลือกใชเคร่ืองมือทางวิศวกรรมไฟฟาในการสรางผลงานนวัตกรรมได 

 

631 496     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                                 2(0-6-0) 

     CLO7  เลือกใชเคร่ืองมือทางวิศวกรรมไฟฟาในการสรางผลงานนวัตกรรมได 
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PLO14  ออกแบบและพัฒนาระบบดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารโดยเลอืกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 618 311     สถิตสิําหรับวิศวกรรมไฟฟา                                              3(3-0-6) 

     CLO3  อธิบายทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่องในแบบตาง ๆ ได 

     CLO4  แสดงข้ันตอนและคํานวณความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเน่ืองและแบบไมตอเนื่อง 

               ในแบบตาง ๆ ได 

     CLO5  แสดงข้ันตอนและคํานวณคาคาดหมาย และฟงกชันกอกําเนิดโมเมนตได 

     CLO6  แสดงข้ันตอนและคํานวณการแจกแจงการชกัตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอรได 

     CLO7  อธิบายการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนได 

     CLO8  ใชประโยชนของทฤษฎีทางสถิติ เชน การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนและสหสมัพันธกับงานดาน  

              วิศวกรรมไฟฟาได  

     CLO9  สรางหรือเขียนคําส่ังในโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถติิ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดเวลาในการวิเคราะหขอมูลได 
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618 352     ไมโครคอนโทรลเลอรและอินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิงเบ้ืองตน               3(2-3-4)        

     CLO1  อธิบายหลักการทํางานของระบบไมโครคอนโทรเลอรและโครงสรางโดยท่ัวไปได 

     CLO2  อธิบายหลักการของการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอรได 

     CLO3  อธิบายหลักการของการรับเขาและสงออกคาแบบดิจิทัลได 

     CLO4  อธิบายหลักการของการรับเขาและสงออกคาแบบแอนะล็อกได 

     CLO5  อธิบายหลักการของการขดัจังหวะการทํางานได 

     CLO6  อธิบายหลักการเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณแสดงผลได 

     CLO7  อธิบายหลักการของการสื่อสารแบบอนุกรมได 

     CLO8  อธิบายหลักการเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรกับเซนเซอรแบบตาง ๆ ได 

     CLO9  อธิบายหลักการใชไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคมุมอเตอรได 

     CLO10  อธิบายหลักการของการแปลงสัญญาณระหวางแอนะล็อกและดิจิทัลได 

     CLO11  ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมตัิและระบบอินเทอรเนต็แหงสรรพส่ิงที่ใชไมโครคอนโทรเลอรได  

     CLO12  อธิบายหลักการเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรกับโมดูลที่นาสนใจในปจจุบันได 

     CLO13  ออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนกิสฝงตัวท่ีใชไมโครคอนโทรเลอรได 
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618 362     การประมวลสัญญาณดิจิทัล                                                                                                3(3-0-6) 

CLO 1  อธิบายหลักการของระบบและสัญญาณแบบเวลาไมตอเนื่อง การสุมตัวอยางสัญญาณที่ตอเนื่องกับเวลา และการสราง

สัญญาณข้ึนใหมจากตัวอยางได 

CLO 2  อธิบายการแปลงฟูริเยรและวิเคราะหหาผลการแปลงฟูริเยรของระบบและสัญญาณแบบเวลาไมตอเนื่องได 

CLO 3  อธิบายการแปลงซีและวิเคราะหผลการแปลงซีได 

CLO 4  อธิบายการแปลงดีเอฟทีและเอฟเอฟทีได 

CLO 5  อธิบายการแปลงดีเอฟทีและผลกระทบจากการวินโดว สําหรับวิเคราะหแถบความถี่ดวย 

CLO 6  อธิบายการออกแบบตัวกรองดิจิทัลและการประยุกตดีเอสพี 

 

618 370     เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา                                                                                     3(3-0-6) 

     CLO14  ประยุกตใชหลักการของมิเตอรทางไฟฟาและออสซิลโลสโคปในการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอตัโนมัติได 

     CLO15  ประยุกตใชหลักการของการแปลงผนัแอนะล็อกเปนดิจิทัลและดิจิทัลเปนแอนะล็อกในการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม 

                   อัตโนมตัิได 

     CLO16  วางแผนการดําเนินการอยางเปนระบบและรับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียนได 

     CLO17  มีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับเพ่ือนรวมชั้น และอาจารยได 

     CLO18  ประยกุตใชหลักการวัดทางไฟฟาสําหรับการออกแบบและพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกสฝงตัวได 
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618 371     ระบบควบคุมเชิงเสน                                                                                                        3(3-0-6) 

CLO1  สรางโมเดลแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบทางกายภาพได 

CLO2  ใชประโยชนจากบล็อกไดอะแกรมเพื่อตรวจสอบการไหลของสัญญาณในระบบได 

CLO3  อธิบายสมรรถนะของระบบควบคุมในโดเมนเวลาได 

CLO4  แสดงข้ึนตอนและคํานวณเสถียรภาพของระบบควบคุมได 

CLO5  ออกแบบระบบควบคุมดวยวิธีรูตโลคัสโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

CLO6  อธิบายสมรรถนะของระบบควบคุมในโดเมนความถ่ีได 

CLO7  ออกแบบระบบควบคุมโดยใชวิธีผลตอบสนองเชิงความถ่ีไดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

CLO 8  ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติดวยตัวควบคุมแบบพีไอดีได 

CLO 9  รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียนได 

 

618 446     ระบบคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม                                                                                   3(3-0-6) 

     CLO3  ออกแบบและพัฒนาใชงานระบบควบคุมอัตโนมัติกับระบบคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมได 
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618 449     การรูจํารูปแบบเบ้ืองตน                                                                                                   3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการของทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบยได 

     CLO2  อธิบายหลักการของตนไมตัดสินใจได 

     CLO3  อธิบายหลักการของระบบกฏแบบฟซซีได 

     CLO4  อธิบายหลักการของขั้นตอนวิธีการจัดกลุมได 

     CLO5  อธิบายหลักการของตัวจําแนกพ้ืนฐานได 

     CLO6  อธิบายหลักการของการสกัดลักษณะสําคัญได 

     CLO7  อธิบายหลักการของการวิเคราะหองคประกอบหลักได 

     CLO8  อธิบายหลักการของโครงขายประสาทเทียมได 

     CLO9  อธิบายหลักการของการเรียนรูเชิงลึกได 

     CLO10  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในงานรูจํารูปแบบได 
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618 466     การประมวลผลภาพดิจิทัลเบ้ืองตน                                                                                       3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการพ้ืนฐานของภาพดิจิทัลได 

     CLO2  อธิบายหลักการของการปรับปรุงภาพได 

     CLO3  อธิบายหลักการของการกรองภาพได 

     CLO4  อธิบายหลักการของการหาขอบภาพได 

     CLO5  อธิบายหลักการของการแปลงทางเรขาคณิตของภาพได 

     CLO6  อธิบายหลักการของแบบจําลองสีได 

     CLO7  อธิบายหลักการของลักษณะภาพได 

     CLO8  อธิบายหลักการของการแบงสวนภาพได 

     CLO9  อธิบายหลักการของการแทนและอธบิายภาพได 

     CLO10  เลือกใชเทคนิคการประมวลผลภาพใหเหมาะสมกับงานได 

     CLO11  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานประมวลผลภาพได 

 

618 484     การเปนผูประกอบการกับงานนวัตกรรม                          3(3-0-6) 

     CLO8  เลือกใชซอฟตแวรชวยบริหารจัดการธุรกิจได 
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618 535     พ้ืนฐานเคร่ืองมือชีวการแพทย                            3(3-0-6) 

     CLO12  ออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสฝงตัวสําหรับอุปกรณเคร่ืองมอืแพทยและงานทางคลินิกได 

     CLO13  ประยกุตใชทรานสดิวเซอรในการออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสฝงตัวในงานทางชีวการแพทยได 

     CLO14  ประยกุตใชอิเล็กโทรดและการขยายสัญญาณในการออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสฝงตัวทางชีวการแพทยได 

 

618 536     อุปกรณและการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสขั้นสงู                        3(3-0-6) 

     CLO4  ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ การสื่อสาร อุปกรณเคร่ืองมือส่ือสาร และเคร่ืองมือวดั โดยใชอุปกรณแบบ 

               ชิ้นเด่ียวและแบบวงจรรวมได 

 

618 568     การประมวลผลภาพทางการแพทย                                              3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการสรางภาพทางการแพทยแบบตาง ๆ ได 

     CLO2  อธิบายหลักการของการปรับปรุงภาพที่ใชในงานวิเคราะหภาพทางการแพทยได 

     CLO3  อธิบายหลักการของการลงทะเบียนภาพที่ใชในงานวิเคราะหภาพทางการแพทยได 

     CLO4  อธิบายหลักการของการแบงสวนภาพท่ีใชในงานวิเคราะหภาพทางการแพทยได 

     CLO5  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานประมวลผลภาพทางการแพทยได 
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618 574     วิศวกรรมหุนยนต                                        3(3-0-6) 

     CLO1  คํานวณไคเนมาทิกสสําหรับตําแหนงในชุดตอโยงได 

     CLO2  คํานวณไคเนมาทิกสตรงและไคเนมาทิกสผกผันได 

     CLO3  คํานวณจลนศาสตรความเร็วในชุดตอโยงได 

     CLO4  คํานวณการวางแผนเสนทางและแนววิถีได  

     CLO5  อธิบายการควบคุมแบบขอตออิสระได 

     CLO6  อธิบายหลักการพ้ืนฐานของหุนยนตเคล่ือนที่ได 

     CLO7  อธิบายการมองเห็นของหุนยนตได 

     CLO8  ประยุกตใชความรูดานวิศวกรรมหุนยนตสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติได 

 

631 260     วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อกและดิจิทัล                                                                           3(3-0-6) 

     CLO4  ออกแบบวงจรการไบแอสไฟตรง วงจรขยายของบีเจทีและเอฟอีทีได  

     CLO5  ออกแบบที่นําไดโอดหรือออปแอมปไปประยุกตใชงานได 

     CLO6  ออกแบบวงจรดิจทิัล วงจรเชงิลําดับ วงจรนบั วงจรชิฟตรีจิสเตอร 
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631 326     การสื่อสารแบบดิจิทัล                                                                                                      3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายสญัญาณแบบสุมและแบบไมสุม และสัญญาณรบกวนเกาสแบบบวกสําหรับการส่ือสารแบบดจิิทลัได 

     CLO2  อธิบายการกล้ําสัญญาณดิจิทัล และซิกมา-เดลตาได 

     CLO3  อธิบายทฤษฎีขาวสาร วิเคราะหและเลือกใชการเขารหัสแหลงตนทางและการเขารหสัชองสัญญาณได 

     CLO4  ออกแบบเทคนิคการปรับรูปสัญญาณ และการออกแบบและพัฒนาเทคนิคตาง ๆ  ที่ใชในระบบส่ือสารแบบดิจิทัลได 

     CLO5  ออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพ และผลกระทบตอระบบส่ือสารแบบดิจิทัลได 

 

631 327     เครือขายการส่ือสารและสายสงสัญญาณ                                                                                 3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการของการสื่อสารแบบมีสายและไรสายได 

     CLO2  อธิบายคุณสมบัติและโครงสรางของสายสงสญัญาณได 

     CLO3  คํานวณคาพารามิเตอรของสายสงสัญญาณได 

     CLO4  เลือกใชสายสงสัญญาณใหเหมาะสมกับเครือขายการส่ือสารได 

     CLO5  อธิบายมาตรฐานสําหรับสายนําสัญญาณในปจจุบันได 

     CLO6  ประยุกตใชหลักการของเครือขายการส่ือสารและสายสงสัญญาณในการออกแบบและพัฒนาระบบดานวิศวกรรมไฟฟา 

               สื่อสารได 
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631 329     วศิวกรรมสายอากาศ                                                                                                        3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายนิยามพ้ืนฐานและทฤษฎี  การกอรูปสมการของปญหาการแพรกระจาย  แหลงกระจายคล่ืนแบบจุดไอโซทรอปก 

               ได 

     CLO2  ระบุรูปแบบกําลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ความตานทานเชิงซอนของการกระจายคล่ืน การ 

               โพลาไรซของคล่ืน ประสิทธิภาพ แบนดวิทท การแพรกระจายจากอุปกรณกระแส ผลกระทบของสายดนิได  

     CLO3  ออกแบบคุณสมบัติการแพรกระจายของสายอากาศแบบเชิงเสน สายอากาศแถวลําดับแบบเสน สายอากาศอุดะ-ยากิ  

               สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบชองเปด สายอากาศแบบไมโครสตริปได  

     CLO4  พัฒนาเสาอากาศสมัยใหมสําหรับการประยุกตใชงานกระแสไฟฟา การวัดลักษณะจําเพาะของสายอากาศได   

 

631 330     การสื่อสารแถบความถ่ีกวาง                                                                                               3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายเครือขายการส่ือสารแถบความถี่กวางได 

     CLO2  อธิบายโพรโทคอลที่ใชในการสื่อสารแถบความถ่ีกวางได 

     CLO3  อธิบายเครือขายประเภทตางๆ ที่ใชในการสื่อสารแถบความถ่ีกวางได 

     CLO4  ออกแบบคุณภาพการใหบริการ และพัฒนาวิศวกรรมจราจรสําหรับการส่ือสารแถบความถี่กวางได 

     CLO5  ออกแบบและพัฒนาระบบสําหรับการสื่อสารแถบความถ่ีกวางได 
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631 332     วศิวกรรมไมโครเวฟ                                                                                                         3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายสมการของแมกซเวลล คล่ืนระนาบและเงื่อนไขขอบเขต สายสงและทอนําคล่ืนยานความถี่ไมโครเวฟ  

               การแพรกระจายคล่ืนไมโครเวฟ เอส-พารามิเตอรและเอส-เมทริกซ การแมชชิงอิมพีแดนซและจูนนงิได  

     CLO2  ระบทุอนําคลื่นแบบพ้ืนท่ีหนาตัดรูปสี่เหล่ียมผืนผาและแบบวงกลม อุปกรณไมโครเวฟ เรโซเนเตอรและอุปกรณกรอง 

               ความถ่ียานไมโครเวฟ การวิเคราะหเครือขายและวงจรไมโครเวฟ กระแสและแรงดันแบบอิมพีแดนซและสมมูลยได  

     CLO3  ออกแบบกราฟการไหลของสัญญาณ ตัวแบงกําลังงานและตัวคูตอมีทิศทาง การเช่ือมตอสัญญาณไมโครเวฟแบบจุดตอ 

              จุดได  

     CLO4  พฒันาระบบเรดาร การวัดสัญญาณไมโครเวฟเบ้ืองตนและการประยุกตได 
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631 424     การสื่อสารทางแสง                                                                                                          3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายระบบส่ือสารดวยแสงเบื้องตน ทอนําคลื่นและลักษณะการเคล่ือนท่ีของแสง สายเสนใยแกวนําแสง  

               ชนิดพารามิเตอรและการผลิตเสนใยแกวนําแสงได  

     CLO2  ระบุการสงแสงผานอากาศและผานเสนใยแกวนําแสง คุณลักษณะของแหลงกําเนิดแสง เชน ไดโอดเปลงแสง (แอลอีดี)   

               และเลเซอร คุณลักษณะของตัวกลางในการสงสัญญาณ อุปกรณ การสื่อสารทางแสง เชน สวิตช ตัวลดทอน  

               ตัวคัปเปลอร เลนส และตัวรับแสงได 

     CLO3  ระบกุารมัลติเพลกซในระบบสายสงทางแสง ชนิดของสัญญาณรบกวนในตัวรับแสง สัญญาณรบกวนแบบช็อตได  

     CLO4  ระบสัุญญาณรบกวนที่เกิดจากความรอนและอื่น ๆ  

     CLO5  ระบกุารเส่ือมลงของสัญญาณ การลดทอนสัญญาณและดสิเพอรชั่นในระบบเชื่อมตอสัญญาณแสงได   

     CLO6  ออกแบบและพัฒนาตัวทวนและตัวขยายสัญญาณแสง การคํานวณระบบเชื่อมตอสัญญาณแสง พื้นฐานเบื้องตนของเอฟ   

              ทีทีเอ็กซได 

 

631 425     การสื่อสารไรสาย                                                                                                            3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการส่ือสารไรสาย คุณลักษณะและการผลกระทบตอการแพรกระจายคล่ืนได 

     CLO2  ออกแบบชองสัญญาณและแบบจําลองระบบส่ือสารไรสายได 

     CLO3  ออกแบบเทคนิคการกลํ้าสัญญาณ การมัลติเพล็กซสัญญาณ และการเขาถึงหลายทางสําหรับระบบสื่อสารไรสายได 

     CLO4  ออกแบบอัลกอริทึมของการเขารหัสและการถอดรหัสสําหรับระบบส่ือสารไรสายได 

     CLO5  อธิบายโครงขายแบบตาง ๆ และมาตรฐานของระบบส่ือสารได 

     CLO6  ออกแบบและพัฒนาระบบส่ือสารไรสายได 
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631 433     ทฤษฎีขาวสาร                                                                                                               3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายทฤษฎีขาวสารได 

     CLO2  อธิบายเทคนิคการบีบอัดแหลงขอมูล และอัตราการสูญเสียได 

     CLO3  ออกแบบและพฒันาแบบจําลองและความจุของชองสัญญาณได 

     CLO4  ออกแบบและพฒันาการเขารหัสแหลงกําเนิดและชองสัญญาณได 

 

631 434     การสื่อสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาห                                                                               3(3-0-6) 

    CLO1  อธิบายและออกแบบหลักการการแพรกระจายคล่ืน และการประสานเวลาของการส่ือสารแบบดิจิทัลชนิดหลาย 

              คล่ืนพาหได 

     CLO2  ออกแบบและพัฒนาชองสัญญาณแบบดิจิทัลได 

     CLO3  ออกแบบและเลือกใชเทคนิคการกล้ําสัญญาณ การแยกสัญญาณ และการมัลติเพล็กซท่ีใชในการส่ือสารแบบ 

               ดิจิทัลชนิดหลายคลื่นพาหไดอยางเหมาะสม 

     CLO4  ออกแบบระบบและพัฒนาการส่ือสารแบบดิจิทัลชนิดหลายคล่ืนพาหท่ีใชงานกับเทคโนโลยีสื่อสารอื่น ๆ ได 
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631 436     การสื่อสารดาวเทยีม                                                                                                        3(3-0-6)  

     CLO1  อธิบายหลักการส่ือสารผานดาวเทียม ลักษณะระบบวงโคจรของดาวเทียมสื่อสาร โครงสรางของดาวเทียมและ  

               สวนประกอบของดาวเทียมได  

     CLO2  ระบุระบบเชื่อมโยงการส่ือสารระหวางดาวเทียมกับสถานีภาคพ้ืนดินได  

     CLO3  ระบุเทคนิคการกลํ้าสัญญาณและการมัลติเพล็กซ เทคนิคการเขาถึงแบบหลายทางเทคนิคแผสเปกตรัมได  

     CLO4  ระบุรหัสแบบแกไขขอผิดพลาดลวงหนาสําหรับการเชือ่มตอดาวเทียมแบบดิจิทัล เทคโนโลยีของสถานีภาคพื้นดิน  

               บริการในระบบการสื่อสารผานดาวเทียมได 

 

631 451     อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง                                                                                                   3(3-0-6) 

     CLO4  ออกแบบการประยุกตใชและพัฒนาระบบอินเทอรเนต็แหงสรรพส่ิงได  

 

631 452     การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนท่ี                                                                            3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายสถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณเคล่ือนที่ได 

     CLO2  อธิบายความแตกตางระหวางการพัฒนาแอพพลเิคชันบนอุปกรณเคล่ือนที่และแอพพลิเคชันประเภทอ่ืนได 

     CLO3  อธิบายเคร่ืองมือที่ใชและภาษาโปรแกรมสําหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนที่ได 

     CLO4  ออกแบบการสรางสวนตอประสานกับผูใช การจัดการและเขาถึงขอมูล การติดตอกับเคร่ืองแมขาย การติดตอกับ 

               ฮารดแวร การจัดการพลงังาน และการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองได 
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631 497     หัวขอพิเศษ                                                                                                   3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการของหัวขอพิเศษใหม ๆ ทางดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

     CLO2  ประยุกตใชหลักการของหัวขอพิเศษใหม ๆ ในการออกแบบและพัฒนาระบบดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารได 

 

631 498     เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                         3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการของหัวขอที่นาสนใจในปจจุบนัในสาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารได 

     CLO2  ประยุกตใชหลักการของหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันในการออกแบบและพัฒนาระบบดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

 

631 499     เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                                             3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการของหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันในสาขาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

     CLO2  ประยกุตใชหลักการของหัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบนัในการออกแบบและพัฒนาระบบดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารได 

PLO15  ประยุกตใชความรูในการสรางนวัตกรรมดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารไดอยางสรางสรรค เพื่อนําไปใชในการแกปญหาในงานจริงและสามารถทํางาน 

           รวมกับผูอ่ืนได 

 618 371     ระบบควบคุมเชิงเสน                                                                                                        3(3-0-6) 

CLO 8  ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติดวยตัวควบคุมแบบพีไอดีได 

CLO 9  รับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียนได 

 

631 390     การฝกงาน                                                                                              1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง)   

     CLO4  ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารรวมกับการฝกงานได 
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631 451     อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง                                                                                                   3(3-0-6) 

     CLO1  อธิบายหลักการของอนิเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งได  

     CLO2  อธิบายโครงสราง อุปกรณ เครือขายและโพรโทคอลของอินเทอรเนต็แหงสรรพส่ิงได  

     CLO3  อธิบายแพลตฟอรม ความปลอดภัยและการทํางานรวมกันของอนิเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิงได  

     CLO4  ออกแบบการประยกุตใชและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งได 

 

631 494     โครงงานวศิวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา                                                      2(0-6-0) 

CLO7  ประยุกตใชความรูในการสรางนวัตกรรมโดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความรับผิดชอบได 

 

631 495     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                 1(0-3-0) 

     CLO8  ประยุกตใชองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารในการสรางนวัตกรรมได 

 

631 496     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                                 2(0-6-0) 

     CLO8  ประยุกตใชองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารในการสรางนวัตกรรมได 

PLO16 ประยกุตใชความรูในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพไดอยางมีจรรยาบรรณ มีรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 

           ไดดวยตนเอง 

 631 220     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                                  1(0-3-0) 

    CLO3  ประยุกตใชทักษะทางปฏิบัติการ หลักการส่ือสาร โครงขายส่ือสาร สายสงการส่ือสารแบบดิจิทัล  การส่ือสารขอมูลและ 

              เครือขายได 
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631 221     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                                                  1(0-3-0) 

     CLO3  ประยุกตใชทักษะทางปฏิบัติการ การส่ือสารเฉพาะทางและมคีวามเชื่อมโยงกับวิทยาการทางดานการส่ือสารสมัยใหมได 

 

631 390     การฝกงาน                          1(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง)   

     CLO5  ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาทักษะดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารระหวางการฝกงานในสถานประกอบการได 

 

631 391     เตรียมสหกิจศึกษา                                                          1(0-3-0) 

     CLO9  ใชจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางานดานวิศวกรรมศาสตรได  

     CLO10  ประยุกตใชหลักความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย ในการทํางานดานวิศวกรรมศาสตรได 

 

631 493     สหกิจศึกษา                  9(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง) 

     CLO8  ประยุกตใชองคความรูดานวิศวกรรมวิศวกรรมสื่อสารระหวางออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในการสราง 

               นวัตกรรมอยางสรางสรรคได 

 

631 494     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกจิศึกษา                                                     2(0-6-0) 

     CLO8  ประยกุตใชองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารในการพัฒนาทักษะวิชาชีพได 

 

631 495     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1                                                                                         1(0-3-0) 

     CLO9  ประยกุตใชองคความรูดานวศิวกรรมไฟฟาสื่อสารในการประกอบวิชาชีพได 
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631 496     โครงงานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2                                                                                   2(0-6-0) 

     CLO9  ประยกุตใชองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารในการประกอบวิชาชีพได 

 
หมายเหตุ :  สามารถปรับ CLOs ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 บริหารหลักสตูร หากปรับเกินกวา 1 คร้ัง ใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยใหอธิบายวาหลักสูตรมีปญหาหรืออุปสรรคใด 

 จึงจําเปนตองปรับ CLOs มากกวา 1 คร้ัง 
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