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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม  (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  ชื่อย่อ (ไทย)   :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Eng. (Electrical Engineering)  
 
3.  วิชาเอก  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
 

4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวน 145 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ  

หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตร ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตร 4 ป ีศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

5.2  ภาษาท่ีใช้  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 
   รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจ ภาษาไทยได้

เป็นอย่างดี  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
6.1  กําหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
6.2  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2551 
6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
• คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 21 เดือนพฤศจิกายน ป ีพ.ศ.2554  
• สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 17 เดือนมกราคม ป ีพ.ศ.2555 
• สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 167(1)/2555 เม่ือวันท่ี 29 เดือนมกราคม ป ีพ.ศ.2555  

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ.2553 ในปีการศึกษา พ.ศ.2557 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ในส่วนภาครัฐสามารถเป็นอาจารย์หรือบุคลากรตําแหน่งต่างๆ ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ส่วนภาคเอกชนสามารถเป็นพนักงานปฏิบัติงานหรือเจ้าของกิจการใน
สาขาด้านท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงาน วิศวกรสื่อสาร วิศวกรโครงการ วิศวกรท่ีปรึกษา 
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9. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 (เรียงตามตําแหน่งวิชาการสูงสุดขึ้นก่อน) 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห/์ปีการศึกษา) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายสุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State 
University 

สหรัฐอเมริกา 2546 15 15 

    M.Sc. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State 
University 

สหรัฐอเมริกา 2542   

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2539   
2 นายชัยรัตน ์ พินทอง อาจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering New Jersey Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 2548 15 15 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2540   
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ไทย 2535   
3 นายอัครพันธ ์ วงศ์กังแห อาจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering University of Idaho สหรัฐอเมริกา 2547 11 11 
    M.S. Electrical Engineering Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา 2541   
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ไทย 2535   
4 นายนิพัทธ ์ จันทรมินทร์ อาจารย ์ Ph.D. Electronic and 

Electrical Engineering 
University of Leeds อังกฤษ 2551 26 26 

    M.Sc. Electrical Engineering University of Kassel เยอรมันน ี 2545   
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ไทย 2540   

5 นางสาวมุฑิตา สงฆ์จันทร์ อาจารย ์ Ph.D. Automatic Control 
and Systems 
Engineering 

University of Sheffield อังกฤษ 2550 35 35 

    M.Eng. Mechatronics Asian Institute of Technology ไทย 2545   
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2542   
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานท่ี

สําคัญอยู่ท่ีต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการวิศวกรทางด้านไฟฟ้ากําลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบวัดคุม เพ่ือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนและเป็นไปในทิศ
ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นท่ีทราบกันดีว่า พลังงานไฟฟ้าจัดเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ความสําคัญ และยังเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเก้ือหนุนสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งใน
ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ายังมีอีกเป็นจํานวนมาก และจําเป็นต้องพ่ึงพาวิศวกรไฟฟ้าในการ
ออกแบบ วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้ระบบไฟฟ้าท่ีมีเสถียรภาพ มีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีม่ันคง และมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน ท้ังท่ีเป็นอัตราใหม่และทดแทนอัตราเดิมท่ีว่างลง ทางด้านระบบการควบคุมการ
ผลิต การตรวจตราและทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จําเป็นต้องใช้วิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบวัดคุม หรือในส่วนของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์และการสื่อสารในปัจจุบันท่ีก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็วและมีการลงทุนแข่งขันกันสูง เป็นเหตุผลให้ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนั้นจึงยังมีอยู่ตลอดเวลาในตลาดแรงงาน 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นวิศวกรท่ีดีนอกเหนอืจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแล้วยังมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องมีความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึกท่ีดีต่อ
จรรณยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสร้างผลกระทบท่ีน้อยท่ีสุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการดําเนินชีวิต
ของชุมชนรอบด้าน 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยการผลิต
บุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้ มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีความสามารถในการปรับตัวในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กร และท่ีสําคัญท่ีสุดตอ้งเป็นบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในวิชาชีพ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการเป็นสถาบันวิจัยเพ่ือการ

สร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรม และยังมุ่งธํารงปณิธานในการสร้าง
บัณฑิตท่ีมีความสามารถและมีคุณธรรม 
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13.  ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาท่ี
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้โดยรวมจากหลักการพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมในแขนงต่างๆ รวมไปถึงหลักการคํานวณเชิงตัวเลข จึงจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับกลุ่มวิชา/
รายวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม วิชา
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ รวมท้ังรายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
เปิดสอนรายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สําหรับนิสิตสาขาวิชาต่างๆ 

ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีต้องการมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ท้ังนี้การเลือกเรียนวิชาดังกล่าว ต้องข้ึนอยู่กับความสอดคล้องของหลักสูตรอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13.3  การบริหารจดัการ  
แต่งตั้งผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิตใน

การพิจารณา ข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการและมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง อีกท้ังสามารถแสวงหาความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้า และปฏิบัติด้วยตนเองได ้ 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  1. มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  2. มีความใฝ่รู้ รวมถึงมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

3. มีทักษะและความพร้อมในการรับการถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยีระดับสูง พร้อม
ท้ังตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  4. มีสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดโดย ศธ. และในการดําเนินการจะมีความสอดคล้องกับกรอบ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ และ
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญดังนี ้

แผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. แผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการจัด
กิจกรรมนิสิตและชุมชน
เป็นหลัก 

1. ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมพูน
ทักษะอาจารย์ในการสอนท่ีเน้นการจัด
กิจกรรมนิสิตและชุมชน 

1. ผลประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ท่ีเน้นการจัดกิจกรรม
ของนิสิตและชุมชนเป็นหลัก 

2. แผนพัฒนาการบูรณา
การ เนื้อหา การเรียนการ
สอนสร้างนิสิตให้มีความ
เป็นคนท้ังกายและจิตใจ
ตามหลักศาสนาเรียนแล้วมี
การเปลี่ยนแปลงตนเองใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข สร้าง
นิสิตให้รอบรู้ในหลาย
ศาสตร์และสามารถอยู่รอด
ในการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

2. บูรณาการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรม
เพ่ือสร้างนิสิตให้มีความเป็นคนท้ังกาย
และจิตใจตามหลักศาสนาเรียนแล้วมี
การเปลี่ยนแปลงตนเองใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข สร้างนิสิตให้รอบรู้ในหลาย
ศาสตร์และสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

2. จํานวนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี
บูรณาการและเพ่ิมเนื้อหา/
จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมท่ี
เน้นสร้างนิสิตให้มีความเป็นคน
ท้ังกายและจิตใจตามหลักศาสนา
เรียนแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
ตนเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
สร้างนิสิตให้รอบรู้ในหลาย
ศาสตร์และสามารถอยู่รอดใน
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



มคอ.2 
7 

แผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3. แผนพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
การพัฒนาผู้เรียนตาม 
Learning Outcomes 
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีจะมีความ
เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของ
หลักสูตร ในการสร้างนิสิต 
ให้มีความรับผิดชอบ กล้า
หาญ เสียสละ อดทน 
ขยันหม่ันเพียร มุ่งสู่
ความสําเร็จ มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีพฤติกรรมท่ีดี
ในการเรียนและในการใช้
ชีวิต ความสามารถในการ
นําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพได้ 
อย่างสร้างสรรค์ และมี
ความสามารถในการ 
แก้ปัญหาท้ังปัญหาส่วนตัว
และการงานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ 
มีทัศนคติเชิงบวก และ
ผลงานนวัตกรรม มีมนุษย
สัมพันธ์ท้ังการพูดและการ
วางตัว มีจิตสาธารณะ มี
ความสามารถทํางานเป็น
ทีม และมีความเข้าใจ

3. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการ
ผลิตนิสิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมี
คุณภาพ 
 3.1 ติดตามการบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามแผนการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  
 3.2 การบริหารจัดการทรัพยากร
การเรียนการสอน  
  3.2.1 งบประมาณประจําปี 
 
 
  3.2.2 จํานวนนิสิต/ห้องเรียน/
อุปกรณ์/สื่อ 
 
 
  3.2.3 การจัดสรร งบประมาณ
เก่ียวกับการทําตํารา 
  3.2.4 สํารวจความต้องการของ
ทรัพยากรท่ีจําเป็นในการเรียนการสอน 

3. มีเอกสาร มคอ3 และ มคอ 5 
ท่ีสมบูรณ์ 
 
 3.1 ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณ และ 
แผนการดําเนนิงานการบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
  3.2.1 ตัวชี้วัดการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณประจําปีของ
หมวดศึกษาท่ัวไป 
  3.2.2 รายงานจํานวน
นิสิต/ห้องเรียน/อุปกรณ์/สื่อการ
สอนท่ีเหมาะสมต่อจํานวนนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเรียน 
  3.2.3 จํานวนตําราหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 
  3.2.4 รายงานความ
ต้องการของทรัพยากรท่ีจําเป็น
ในการเรียนการสอน 
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แผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ตนเองและผู้อ่ืน  
มีความสามารถในการใช้ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เป็นอย่างดี และ
เชื่อมโยงต่ออัตลักษณ์นิสิต 
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่ง
ครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 

  3.2.5  ส่งเสริมทําให้เกิดการ
สร้างผลงานทางวิชาการ ตําราวิจัยท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารท้ังในและต่างประเทศ 
  3.3.3 การจัดสรรงบประมาณ 
ในการพัฒนา เข้าฝึกอบรม และการทํา
วิจัย เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 3.3  การบริหารคณาจารย์ 
หลักสูตรฝึกอบรบทักษะการสอนท้ังใน
และต่างประเทศ โดยแนวทางเนื้อหา
หลักสูตรครอบคลุมดังนี้ 
1.  ศึกษาท่ัวไปต่อการสร้างบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ 
2.  ครูพันธุ์ใหม่ต่อการสําเร็จในทาง
สังคม 
3.  กลยุทธ์การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.  การประเมินคุณภาพ ในการพัฒนา
นิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

  3.3.2 รายงานในการเชิญ
อาจารย์พิเศษ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในเนื้อหา
ท่ีตามจุดเน้นในการผลิตบัณฑิต 
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  3.3.3 รายงานในการ
พัฒนา ในการเข้าฝึกอบรม และ
การทําวิจัย 
 
 3.3  จํานวนอาจารย์ท่ีเข้า
อบรมหลักสูตร - ผลการประเมิน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

   3.3.1  จัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานรายวิชา มคอ 3 และ มคอ5 
กิจกรรมในรายวิชา และมีการจัด
ประกวด รายวิชา/ผู้สอนและนิสิต ของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือเป็น
แบบอย่างนําสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  3.3.2  มีการจัดสรร
งบประมาณ ในการเชิญอาจารย์พิเศษ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในเนื้อหาท่ีตามจุดเน้นในการผลิต
บัณฑิต ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  3.3.3  การจัดสรรงบประมาณ 
ในการพัฒนา เข้าฝึกอบรม และการทํา
วิจัย เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
 
 

  3.3.1  รายงานสรุปผล 
มคอ 3 และ มคอ5กิจกรรมใน
รายวิชา และการประกวด 
รายวิชา/ผู้สอนและนิสิต ของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
  3.3.2 รายงานในการเชิญ
อาจารย์พิเศษ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในเนื้อหา
ท่ีตามจุดเน้นในการผลิตบัณฑิต 
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
  3.3.3 รายงานในการ
พัฒนา ในการเข้าฝึกอบรม และ
การทําวิจัย 
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แผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
4. ตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

4. การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือประเมินผล
ของการบริหารจัดการและรายงาน
คุณภาพของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตามเกณฑ์ TQF 
 

4. รายงานการแสดงผลข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระบบท่ีประเมินความพึงพอใจ 
นิสิต ท่ีเรียนในรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป/ประเมินรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป โดย อาจารย์ผู้สอน/
ประเมินหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
โดยกองการศึกษาท่ัวไป นําสู่
ผลสัมฤทธิ์ของหมวดศึกษาท่ัวไป 
ท่ีตอบอัตลักษณ์หลักสูตรและอัต
ลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

           เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ระบบ
การศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย   1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น   2  ภาคการศึกษา หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า   15  สัปดาห์  การศึกษาภาคฤดูร้อนกําหนดให้มีระยะเวลาและ
จํานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียน
ประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา ให้มีจํานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามท่ีกําหนดไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  การคิดหน่วยกิต 

- รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  ไม่น้อยกว่า  15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- รายวิชาภาคปฏิบัต ิท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  ไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  ไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  ท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 
ไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1  หน่วยกิตในระบบทิวภาค 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
วัน-เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาต้น     เดือน มิถุนายน     ถึง เดือน ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย  เดือน พฤศจิกายน  ถึง เดือน มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน           เดือน มีนาคม       ถึง เดือน พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ /หรือ  เป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตท่ีสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรท่ีไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
รวมท้ังทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากตํารา เอกสารและข้อสอบจะเป็น
ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย นอกจากนี้นิสิตอาจยังมีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมท่ีคุ้นเคย มีสังคมกว้างข้ึน ต้องดูแลตนเองมากข้ึน 
มีกิจกรรมท้ังการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
(1) นิสิตท่ีจะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กําหนดในระเบียบการคัดเลือกนิสิตเข้าเรียน กรณีท่ีนิสิตจําเป็นต้องปรับพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใหจ้ัดอบรมก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
(2) มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือนให้
คําแนะนําแก่นิสิต และการติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปีท่ี 1 
(3) จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต เช่น วันพบ
ผู้ปกครอง วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่พร้อมท้ังแนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการ
แบ่งเวลา ในสถาบันฯ จัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น  

 
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
จํานวนนิสิต 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปท่ีี 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1.  งบประมาณรายรับ  

ปีงบประมาณ 
รายละเอียดรายรับ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบประมาณแผ่นดิน 56,252 55,832 55,533 54,908 54,908 
2. งบประมาณรายได้ 3,410,520 3,515,280 3,620,040 3,724,800 3,724,800 

รวมรายรับ 3,466,772 3,571,112 3,675,573 3,779,708 3,779,708 
 

2.6.2.  งบประมาณรายจ่าย  
ปีงบประมาณ 

หมวดเงิน 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสด ุ

2,729,708 2,729,708 2,729,708 2,729,708 2,729,708 

2. ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

3. หมวดเงินอุดหนุน 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 
รวม 3,779,708 3,779,708 3,779,708 3,779,708 3,779,708 

จํานวนนิสิต 320 320 320 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 11,811.59 11,811.59 11,811.59 11,811.59 11,811.59 

 
2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน

หน่วยกิตได้ ท้ังนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ 
  - การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน 

ท่ีได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิต เพ่ือนับเป็นหน่วยกิต 
เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549 (ภาคผนวก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 

เกณฑ์ มคอ.1 
พ.ศ. 2553 

เกณฑส์ภาวิศวกร 
พ.ศ. 2554 

โครงสร้าง 
หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 - 30 
     วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     1 
2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 84 84 - 109 
 2.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ์ - - 21 21 
 2.2 วิชาพ้ืนฐานทางภาษา - - - 3 
 2.3 วิชาแกน - -  12 
 2.4 วิชาบังคับเฉพาะสาขา - -  35 
 2.5 วิชาเอก   - -  38 
 2.5.1 วิชาเอกบังคับ    26 
 2.5.2 วิชาเอกเลือก    12 
3 หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 - 6 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 120 105 145 

 

หมายเหตุ เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จํานวน     6 หน่วยกิต 
303399    การฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

                   Training in Electrical Engineering         
                   (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)                              6 หนว่ยกิต  
 

3.1.1  รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  จํานวน   30   หน่วยกิต 

   1. กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่าจํานวน   12 หน่วยกิต 
  001201  ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
    Thai Language Skills 

001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5)
   Fundamental English 

  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5) 
    Developmental English 
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
 
 
 
 

วิชาเฉพาะ 
ทางวิศวกรรม 
     84 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่าจํานวน   6  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า  3(2-2-5) 

   Information Science for Study and Research 
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

   Language, Society and Culture 
001223  ดุริยางควิจักขณ์     3(2-2-5) 

   Music Appreciation 
001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

   Arts in Daily Life 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่าจํานวน   6  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้ 
001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

   Philosophy of Life for Sufficient Living 
001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 

   Fundamental Laws for Quality of Life  
001233  ไทยกับประชาคมโลก    3(2-2-5) 

   Thai State and the World Community 
001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   3(2-2-5) 

   Civilization and Local Wisdom 
001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(2-2-5) 

   Politics, Economy and Society  
001236  การจัดการการดําเนินชีวิต    3(2-2-5) 

   Living Management 
001237  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 

   Life Skills 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 

   Media Literacy 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่าจํานวน   6  หน่วยกิต  
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้ 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

   Man and Environment  
001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

   Introduction to Computer Information Science 
001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 

   Mathematics and Statistics in Everyday Life 
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001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
   Drugs and Chemicals in Daily Life 

001275  อาหารและวิถีชีวิต     3(2-2-5) 
   Food and Life Style 

001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(2-2-5) 
   Energy and Technology Around Us  

001277  พฤติกรรมมนุษย์     3(2-2-5) 
   Human Behavior 

001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
   Life and Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
   Science in Everyday Life 

5. กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับไม่นับหน่วยกิต จํานวน   1 หน่วยกิต 
001281  กีฬาและการออกกําลังกาย   1(0-2-1) 

   Sports and Exercises 
2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา           จํานวน   109 หน่วยกิต 
2.1  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์   จํานวน    21  หน่วยกิต 
252182  แคลคูลัส 1                                 3(3-0-6) 

                  Calculus I                          
252183  แคลคูลัส 2                                 3(3-0-6) 

                  Calculus II                                          
252284  แคลคูลสั 3                                 3(3-0-6) 

                  Calculus III                             
256101  หลักเคมี                                  4(3-3-7)  

                  Principle of Chemistry 
261101  ฟิสิกส์ 1                                  4(3-2-7) 

                  Physics I     
261102  ฟิสิกส์ 2                                              4(3-2-7) 

                  Physics II    
2.2   วิชาพื้นฐานทางภาษา      จํานวน     3 หน่วยกิต                

         โดยเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1)               

                  Communicative English for Specific Purposes 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเ์ชิงวิชาการ1(0-2-1)   

       Communicative English for Academic Analysis   
               205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน 1(0-2-1) 
     Communicative English for Research Presentation  
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2.3   วิชาวิชาแกน     จํานวน    12 หน่วยกิต  
   301202  วัสดุวิศวกรรม                                       3(3-0-6) 
                  Engineering Materials  
   302111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1                   3(3-0-6)  
                 Engineering Mechanics I                            
   302151  เขียนแบบวิศวกรรม                     3(2-3-5) 
                 Engineering Drawing 

305171  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์   3(3-0-6)         
                 Computer  Programming 

2.4   วิชาบังคับเฉพาะสาขา        จํานวน    35 หน่วยกิต 
   303202  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1                        1(0-3-1) 
                 Electrical Engineering Laboratory I  
   303204  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า          3(3-0-6) 
                 Electrical Engineering Mathematics 
   303211  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1         3(3-0-6) 
                 Electrical Circuit Analysis I  
   303212  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2                           3(3-0-6) 
                 Electrical Circuit Analysis II 
   303241  อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน                       3(3-0-6) 
                 Fundamental Electronics 
   303251  เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า         3(3-0-6) 
                 Electrical Instruments and Measurements 
   303262  การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก     3(2-2-5) 
                 Digital Circuits and Logic Design 
   303303  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2       1(0-3-1) 
                 Electrical Engineering Laboratory II 
   303313  สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1                   3(3-0-6) 
                 Electromagnetic Fields and Waves I 
   303342  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                              3(3-0-6) 
                 Engineering Electronics    

303352  ระบบควบคุม                                            3(3-0-6) 
                Control System  

303361  ไมโครโปรเซสเซอร์                            3(2-3-5) 
                 Microprocessors 
   303496  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1       1(0-3-1) 
                 Electrical Engineering Project I 
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303497  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2       2(0-6-3) 
                 Electrical Engineering Project II 

2.5   วิชาเอกมี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังนี้        
         วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
         โดยเลือกเรียนไม่น้อยกว่า         จํานวน    38  หน่วยกิต 

1) วิชาเอกบังคับ    จํานวน    26  หน่วยกิต 
303221  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1                                  3(3-0-6) 
              Electrical Machine I  
303306  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3                 1(0-3-1) 

                 Electrical Engineering Laboratory III 
303322  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2         3(3-0-6)  

                 Electrical Machine II                                      
   303323  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง    3(3-0-6) 

              Power Electronics          
303324  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                 3(3-0-6) 

                 High Voltage Engineering 
                  303327  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง                      3(3-0-6) 
                 Power  System  Analysis 

303407  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 4                 1(0-3-1) 
                 Electrical Engineering Laboratory IV      

303425  โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย                     3(3-0-6) 
Electrical Power Plants and Substations                      

303426  การออกแบบระบบไฟฟ้า                  3(3-0-6) 
                 Electrical System Design   

303428  การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง                       3(3-0-6) 
                Power System Protection                           

2) วิชาเอกเลือก     จํานวน    12   หน่วยกิต 
   303305  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์           3(3-0-6) 
                 Applied Electrical Engineering Mathematics 
   303382  การประมวลผลสัญญาณ                                3(3-0-6) 
     Signal Processing 
   303414  การสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า                      3(3-0-6) 
                 Network Synthesis                                          

303429  วิศวกรรมการส่องสว่าง                               3(3-0-6) 
                 Illumination Engineering 
   303431  วัสดทุางวิศวกรรมไฟฟ้า                  3(3-0-6) 
                 Electrical Engineering Materials                     
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   303432  การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า        3(3-0-6) 
                 Electrical Estimation and System Design    

303433  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง                 3(3-0-6) 
               Power System Stability 

   303434  การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า                              3(2-2-5) 
                 Electric Drives                      
   303435  ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากําลัง           3(3-0-6) 
                 Power System Reliability 
   303436  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า     3(2-2-5) 
                 Electrical Energy Conservation and Management   
   303437  เทคโนโลยรีะบบโฟโตโวลตาอิก   3(3-0-6) 
                 Photovoltaic System Technology 
   303438  การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
     Industrial Motor Control 

303444  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล        3(3-0-6) 
                 Digital Signal Processing                     
   303453  ระบบควบคุมแนวใหม่                                3(3-0-6) 
                 Modern Control Systems   

303454  การควบคุมดิจิตอลและข้อมูลชักตัวอย่าง     3(3-0-6) 
                 Digital and Sampled-Data Control 
   303455  การวิเคราะห์ระบบแนวใหม่                        3(3-0-6) 
                 Modern System Analysis                       

303456  ทฤษฎีควบคุม                                     3(3-0-6) 
                 Control Theory 

303463  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังดว้ยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
                 Computer Aided in Power System Analysis  

303491  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 1   3(2-2-5) 
                Special Topics in Electrical Engineering I          
   303492  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 2        3(2-2-5) 
                 Special Topics in Electrical Engineering II  

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
โดยเลือกเรียนไม่น้อยกว่า                จํานวน    38  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ    จํานวน    26  หน่วยกิต 

   303271  หลักการสื่อสาร                           3(3-0-6) 
                 Principles of Communications       

303370  การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย                    3(3-0-6) 
                 Data Communication and Network 
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303372  วิศวกรรมสายอากาศ              3(3-0-6) 
                 Antenna Engineering 

303380  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1             1(0-3-1) 
                 Telecommunication Engineering Laboratory I 
   303382  การประมวลผลสัญญาณ                                3(3-0-6) 
     Signal Processing 
   303388  การสื่อสารดิจิตอล          3(3-0-6) 
                 Digital Communication  

303389  โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง        3(3-0-6)  
                 Communication Network and Transmission Lines    
   303473  วิศวกรรมไมโครเวฟ                   3(3-0-6) 
                 Microwave Engineering                                                                                    

303475  การสื่อสารทางแสง                                    3(3-0-6) 
                Optical Communications                          

303481  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2             1(0-3-1) 
                 Telecommunication Engineering Laboratory II  

2) วิชาเอกเลือก     จํานวน    12    หน่วยกิต 
303305  คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้าประยุกต ์  3(3-0-6) 
  Applied Electrical Engineering Mathematics 
303377  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ                           3(3-0-6) 

                 Radio-Wave Propagation 
303415  สนามและคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า 2       3(3-0-6)  

                 Electromagnetic Fields and Waves II                 
303443  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร                                  3(3-0-6) 

                 Communication Electronics 
   303444  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล        3(3-0-6) 
                 Digital Signal Processing  
   303445  วงจรพัลส์ ดิจิตอล และสวิทชิง                    3(2-2-5) 
                 Pulse Digital and Switching Circuits  
   303474  ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล                  3(3-0-6) 
                 Digital Telephone Systems             

303476  การสื่อสารดาวเทียม                                  3(3-0-6) 
                Satellite Communications                   

303478  ระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม                       3(3-0-6) 
                 Telecommunication Engineering Systems 

303479  การส่งผ่านสัญญาณสื่อสาร                        3(3-0-6) 
                 Communication Transmission       
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303482  วิศวกรรมโทรศัพท์                    3(3-0-6) 
                 Telephone Engineering     

303483  ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี    3(3-0-6) 
                 Mobile Telecommunication         

303484  การสื่อสารเก่ียวกับสถิติ                         3(3-0-6) 
                 Statistical Communication        

303485  การสื่อสารไร้สาย                             3(3-0-6) 
                Wireless Communications 

303486  การจําลองการทํางานของระบบสื่อสาร      3(2-2-5) 
                 Simulation of Communication Systems 

303487  การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ 
โครงข่ายคอมพิวเตอร ์                          3(2-2-5) 

                 Computer Network Analysis and Design    
303493  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1     3(2-2-5) 

                Special Topics in Telecommunication Engineering I 
   303494  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2     3(2-2-5) 
                 Special Topics in Telecommunication Engineering II   
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 จํานวน     6  หน่วยกิต 
        นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 
ท้ังนี้นิสิตต้องลงรายวิชาต่อไปนี้เพื่อให้ครบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา  

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จํานวน     6 หน่วยกิต 
303399    การฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

                   Training in Electrical Engineering         
                   (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)                              6 หนว่ยกิต  
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3.1.2 แสดงแผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1 

 
ภาคการศึกษาต้น 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน* 

Fundamental English 
3(2-2-5) 

001237 ทักษะชีวิต*** 
Life Skills 

3(2-2-5) 

001281 กีฬาและการออกกําลังกาย (ไม่นับหน่วยกิต) 
Sports and Exercises 

1(0-2-1) 

252182  แคลคูลัส 1  
Calculus I 

3(3-0-6) 

256101 หลักเคมี  
Principle of Chemistry                           

4(3-3-7) 

261101 ฟิสิกส์ 1  
Physics I     

4(3-2-7) 

302151 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing                         

3(2-3-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา* 

Developmental English   
3(2-2-5) 

001223 ดุริยางควิจักขณ์** 
Music Appreciation 

3(2-2-5) 

001271 มนษุย์กับสิ่งแวดล้อม**** 
Man and Environment  

3(2-2-5) 

252183 แคลคูลัส 2 
Calculus II                                         

3(3-0-6) 

261102 ฟิสิกส์ 2 
Physics II                                         

4(3-2-7) 

302111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  
Engineering Mechanics I                           

3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001201 ทักษะภาษาไทย*  

Thai Language Skills 
3(2-2-5) 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ* 
English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน** 
Arts in Daily Life 

3(2-2-5) 

252284 แคลคูลัส 3 
Calculus III 

3(3-0-6) 

303211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1          
Electrical Circuit Analysis I 

3(3-0-6) 

303262 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 
Digital Circuits and Logic Design 

3(2-2-5) 

305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(3-0-6)   

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต*** 

Fundamental Laws for Quality of 
Life 

3(2-2-5) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English  
for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

303202 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Electrical Engineering Laboratory I 

1(0-3-1) 

303204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า       
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) 

303212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 
Electrical Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 

303221 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1                 
Electrical Machine I 

3(3-0-6) 

303241 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน          
Fundamental Electronics       

3(3-0-6) 

303251 เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า     
Electrical Instruments and 
Measurements                              

3(3-0-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
25 

 
ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต*** 

Fundamental Laws for Quality of 
Life 

3(2-2-5) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English  
for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

303202 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Electrical Engineering Laboratory I 

1(0-3-1) 

303204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   
Electrical Engineering Mathematics    

3(3-0-6) 

303212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2   
Electrical Circuit Analysis II        

3(3-0-6) 

303241 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน     
 Fundamental Electronics           

3(3-0-6) 

303251 เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า   
Electrical Instruments and 
Measurements                                

3(3-0-6) 

303271 หลักการสื่อสาร                          
Principles of Communications                       

3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

* �����	��
��������
���������
	���������� 3 ����
�� 

** �����	��
��������
���������
	������������� ��! 3 ����
�� 

*** �����	��
��������
���������
	������ �"#��� ��! 3 ����
�� 

**** �����	��
��������
���������
	������������ ��! 3 ����
�� 

 



มคอ.2 
26 

 
ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาต้น 
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการวิเคราะห์เชิงวชิาการ 
Communicative English  
for Academic Analysis 

1(0-2-1) 

301202 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

303303 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2       
Electrical Engineering Laboratory II 

1(0-3-1) 

303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
Electromagnetic Fields and Waves I 

3(3-0-6) 

303322 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2            
 Electrical Machine II                        

3(3-0-6) 

303323 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  
 Power Electronics                            

3(3-0-6) 

303342 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
Engineering Electronics            

3(3-0-6) 

303352 ระบบควบคุม          
Control System                   

3(3-0-6)                       

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาต้น 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
Communicative English  
for Academic Analysis 

1(0-2-1) 

301202  วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

303303 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2       
Electrical Engineering Laboratory II 

1(0-3-1) 

303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
Electromagnetic Fields and Waves I 

3(3-0-6) 

303342 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      
 Engineering Electronics                   

3(3-0-6) 

303352 ระบบควบคุม          
Control System                    

3(3-0-6)                       

303370 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย    
Data Communication and Network 

3(3-0-6) 

303388 การสื่อสารดิจิตอล         
Digital Communication             

3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001277 พฤติกรรมมนุษย์**** 

Human Behavior 
3(2-2-5)    

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 
ผลงาน 
Communicative English for Research 
Presentation 

1(0-2-1) 

303306 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3      
Electrical Engineering Laboratory III    

1(0-3-1)           

303324 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง          
High Voltage Engineering 

3(3-0-6)                       

303327 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง                         
Power  System  Analysis 

3(3-0-6)             

303361 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
Microprocessors 

3(2-3-5) 

303xxx วิชาเอกเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง    
Electrical Engineering Elective                 

3(x-x-x)                

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี
Free Elective                                 

3(x-x-x)                              

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
001277 พฤติกรรมมนุษย์**** 

Human Behavior 
3(2-2-5)    

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 
ผลงาน 
Communicative English for Research 
Presentation 

1(0-2-1) 

303361 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
Microprocessors 

3(2-3-5) 

303372 วิศวกรรมสายอากาศ 
Antenna Engineering 

3(3-0-6) 

303380 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1     
Telecommunication Engineering 
Laboratory I                       

1(0-3-1) 

303382 การประมวลผลสัญญาณ       
Signal processing 

3(3-0-6)                       

303389 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง    
Communication Network and 
Transmission Lines                                                     

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี     
Free Elective                                                            

3(x-x-x)                              

รวม 20 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

* �����	��
��������
���������
	���������� 3 ����
�� 

** �����	��
��������
���������
	������������� ��! 3 ����
�� 

*** �����	��
��������
���������
	������ �"#��� ��! 3 ����
�� 

**** �����	��
��������
���������
	������������ ��! 3 ����
�� 

 



มคอ.2 
30 

 
ปีท่ี 3 
 

ภาคฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303399 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  

(ไม่นับหน่วยกิต)               
Training in Electrical Engineering             

6    

รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาต้น 
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303407 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 4       

Electrical Engineering Laboratory IV                    
1(0-3-1) 

303425 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
Electrical Power Plants and 
Substations 

3(3-0-6) 

303426 การออกแบบระบบไฟฟ้า            
Electrical System Design 

3(3-0-6)         

303496 
 

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1      
Electrical Engineering Project I    

1(0-3-1) 

303xxx วิชาเอกเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง    
Electrical Engineering Elective                                

3(x-x-x)                     

303xxx วิชาเอกเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง    
Electrical Engineering Elective                                

3(x-x-x)                     

รวม 14 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาต้น 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303473 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

Microwave Engineering                                 
3(3-0-6) 

 
303475 การสื่อสารทางแสง          

Optical Communications                                   
3(3-0-6) 

303481 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 
Telecommunication Engineering 
Laboratory II 

1(0-3-1) 

303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1    
Electrical Engineering Project I         

1(0-3-1) 

303xxx วิชาเอกเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
Communication Engineering Elective                                 

3(x-x-x)                     

303xxx วิชาเอกเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
Communication Engineering Elective                                 

3(x-x-x)                     

รวม 14 หน่วยกิต 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
33 

 
ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303428 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง  

Power System Protection              
3(3-0-6) 

303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
Electrical Engineering Project II        

2(0-6-3) 

303xxx วิชาเอกเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง  
Electrical Engineering Elective                                                 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  
Free Elective                                                            

3(x-x-x) 

รวม 11 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2  

Electrical Engineering Project II        
2(0-6-3) 

303xxx วิชาเอกเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
Communication Engineering Elective                             

3(x-x-x) 

303xxx วิชาเอกเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
Communication Engineering Elective                              

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี     
Free Elective                                                            

3(x-x-x) 

รวม 11 หน่วยกิต 
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3.1.3 คําอธิบายรายวิชา 
001201  ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
  Thai Language Skills 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาท้ังในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร
โดยเน้นทักษะ การอ่านและการเขียนเป็นสําคัญ 
  The development of language skills in listening, reading, speaking and 
written communication skills with an emphasis on reading and writing is important 
 

001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 
  Fundamental English 
  พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพ้ืนฐาน เพ่ือการสื่อสารใน
ปริบทต่าง ๆ 
  Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 
grammar for communicative purposes in various contexts 
 

001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา      3(2-2-5) 
  Developmental English 
  พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารในปริบทต่างๆ 
  Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts 
 

001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
  English for Academic Purposes 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการ 
  Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing 
and researching 
 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
  Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจดัการความรู้ การเลือก การ
สังเคราะห์ และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี และมีนิสัยในการใฝ่หา
ความรู ้
  The meaning and importance of information, types of information sources, 
approaches, information and communication technology application, media and 
information literacy, knowledge management, selection, synthesis, and presentation of 
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students 
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001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
  Language, Society and Culture  
  ศึกษาความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคม และ
วัฒนธรรมโดยพิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นในภาษา โครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยกับการใช้ภาษา ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทยประชาคมอาเซียนและของโลก 
  A study of the relationship between language and society and language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 
includes the interaction between language usage, social structure, and cultural structure. 
The study also includes language change caused by social and cultural factors of Thailand, 
ASEAN community, and the world 
 

001223  ดุริยางควิจักขณ์       3(2-2-5) 
  Music Appreciation  
  ศึกษาและเข้าใจดนตรีในกระบวนการรับรู้เสียง อารมณ์ ความหมายทางดนตรีศึกษา 
เครื่องดนตรีและทฤษฎีดนตรี ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจําชาติ และดนตรีตะวันตกในด้าน เครื่อง วง 
เพลง อัตลักษณ์และสุนทรียะ ศึกษาอัตลักษณ์ของดนตรีพ้ืนบ้านไทย ดนตรีอาเซียน และดนตรีร่วมสมัยใน
สังคมไทยสุนทรียภาพทางดนตรีในชีวิตประจําวัน ท้ังในตนเอง และบริบททางสังคมวัฒนธรรม วิเคราะห์ 
วิจารณ์ปรากฏการณ์ดนตรีในสังคมไทย 
  Study music comprehension in terms of perception, mood, meaning in 
music, organology, and foundation of music theory. To study Thai traditional music and 
western classical music comprising of musical instrument, ensemble, composition, style 
and aesthetics. To study musical style of Thai folk music, Asian music, and contemporary 
music in Thai society. Music aesthetic in daily life and social-cultural context. To analyst 
and criticize musical phenomena in Thai society 
 

001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง 
รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์ โสต
ศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลอง
ปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทาง
สุนทรียะ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธ์กับบริบท
ต่างๆ ท้ังในระดับท้องถ่ินและสากลได้ 
  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including 
fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the 
artistic experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge, 
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understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels 
 

001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ดําเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในชีวิตและงานใน
ทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อ
สังคม 
  Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, 
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people 
 

001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Fundamental Laws for Quality of Life  
  ศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิทธิข้ันพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21 
  Studying the laws concerning the quality of student life such as basic rights, 
human rights, environmental law, the laws relating to traditional knowledge and laws 
pertaining to the developments towards the 21st Century 
 

001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาตา่ง ๆ 
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 
  Relations between Thailand and the world community under changes 
during various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of 
Thailand in the world forum including future trends 
 

001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 
  อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 
ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom 
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001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
  Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกา
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 
  Meaning and relations among politics, economy, and society. International 
political development, politics and adjustment of developed countries the global 
economics system, impacts of globalization on economy and relations between the world 
system and Thailand 
 

001236  การจัดการการดําเนินชีวิต      3(2-2-5) 
  Living Management 
  ความรู้และทักษะ เก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว 
และสังคมการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง 
วิธีการคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดําเนินชีวิตท่ีดี และคุณธรรมจริยธรรม 
  Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an individual 
both as a member of a family and a member of a society which include an adaptation to 
changes in a global society, world communication, conflict management resolutions, and 
methods to bring about creative problem solutions leading to a better economy and living 
conditions along with a more ethical society 
 

001237  ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  การรู้จักเข้าใจตนเองและความแตกต่างระหวา่งบุคลากรพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและ
ภายนอกฝึกทักษะการทํางานเป็นทีมท่ีเน้นการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและ
การพัฒนาคุณสมบัติด้านอ่ืนๆของบุคคลสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
  Knowing and understanding oneself and individual differences. 
Development of personality both mental and physical characteristics.Practiceinteam 
working skills focusing on leader and follower roles Development of public consciousness 
and other desirable personal characteristics to world citizens 
 

001238  การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 
  Media Literacy 
  ความรู้องค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุป ท่ี
เหมาะสมเพ่ือการรู้เท่าทันสิ่งเร้าท่ีผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบันเพ่ือจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่ออย่าง
ชาญฉลาดอันจะนําไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อและ
ป้องปรามปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 
  Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, interpret, 
analyze leading to appropriate conclusions, so as to come up to par with stimuli coming 
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through various contemporary media. The aim is focused on nurturing wise media 
consumers in graduates, responsible for one’s own behaviors in society, not victimized and 
carry out preventive measures for the society being as a whole as well 
 

001271  มนุษย์กับสิง่แวดล้อม      3(2-2-5) 
  Man and Environment 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ท้ังในระดับโลกระดับประเทศ และ
ระดับท้องถ่ิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบตัิภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูก
จิตสํานึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  The relationship between man and the environment, cause of 
environmental problems, effects of population change related to environmental problems 
case studies of global climate change and natural disasters at the global and local scale 
and the building of environmental awareness and participation in sustainable 
environmental management 
 

001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงใน
การใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การ
เผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 
  Evolution of computer technology from past to present and a possible 
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data 
management, information system, office automation software, multimedia technology, 
web-based media publishing, web design and development and an influence of 
technology on human society 
 

001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 
  Mathematics and Statistics in Everyday life  
  การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ได้จริงกับชีวิตประจําวัน เช่น การเงิน การ
ธนาคารการตัดสินใจทางธุรกิจและการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพ่ือการสํารวจและการตัดสินใจเบื้องต้น  
  The application of Mathematics and Statistics for everyday life including 
banking and finance, business decision and statistics for data collection and basic decision 
making 
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001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Drugs and Chemicals in Daily Life  
  ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์รวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรท่ีใช้ในชีวิต 
ประจําวัน ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
  Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal 
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their 
proper selection and management for health and environmental safety 
 

001275  อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 
  Food and Life Style  
  บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ในภูมิภาคต่างๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรม
การบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารท่ีเหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกาย อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิต
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption 
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to 
basic needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style 
according in the age of globalization 
 

001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 
  Energy and Technology Around Us 
  ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ท่ีมาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อม
สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงาน 
  Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; 
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship 
to energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and 
proactive approach to energy issuers 
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001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5) 
  Human Behavior 
  ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม พ้ืนฐานทาง
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารท่ีเก่ียวข้องกับการมี
สติ การรับรู้ เรียนรู ้ความจํา และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม 
พฤติกรรมปกติ รวมท้ังการวิเคราะห์พฤติกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
  The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological 
basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its 
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent 
and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 
applications in daily life. 
 

001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Life and Health  
  ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเก่ียวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของ
มนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและ
สุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด 
  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy 
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; 
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health 
insurance, life insurance. Accident insurance. And social security; protection from danger, 
accidents, natural disasters and communicable diseases 
 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Science in Everyday Life 
  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกท้ังระบบท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
  The role of science and technology with concentration on both biological 
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, 
earth , space and the new frontier of science and technology. 
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001281  กีฬาและการออกกําลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  ศึกษาการเล่นกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness 
and physical fitness test 
 

205200   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ           1(0-2-1) 
  Communicative English Specific Purposes 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้คําศัพท์ สํานวน และรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions and sentence structures for academic and professional purposes. 
 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ           1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis  
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to 
students’ educational fields. 
 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน             1(0-2-1)  
  Communicative English for Research Presentation 
  ฝึกนําเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English 
 

252182   แคลคูลัส 1            3(3-0-6) 
Calculus I 
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์  ปริพันธ์ และการประยุกต์  เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
Mathematical induction, algebraic and transcendental functions, limits and 

continuity, derivatives and their applications, integrals and their applications, techniques of 
integration, improper integrals 
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252183   แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 
Calculus II 

            วิชาบังคับก่อน  :  252182  แคลคูลัส 1 
   ลําดับและอนุกรม  การทดสอบอนุกรม อนุกรมกําลัง  อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์
เมทริกซ์และตัวกําหนด  ค่าลําดับชั้นของเมทริกซ์ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมท
ริกซ์   หลักเกณฑ์คราเมอร์  ปริภูมิเวกเตอร์   ปริภูมิย่อย  ฐานและมิติ  การแปลงเชิงเส้น  ค่าลักษณะเฉพาะ    
และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ  

Sequences and series,  tests of series, power series, Taylor’s series, 
Laurent’s series, matrices and determinants, rank of matrices, solutions to systems of 
linear equations, Cramer’s rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear 
transformations, eigenvalues and eigenvectors 
 

252284   แคลคูลัส 3        3(3-0-6) 
Calculus III           

   วิชาบังคับก่อน  :  252183  แคลคูลัส 2 
   สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับท่ีหนึ่งและอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และ 
เชิงตัวเลข  การแปลงลาปลาซกับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์  พีชคณิตของเวกเตอร์  ไดเวอร์เจนซ์  เคิร์ล การ
หาอนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อินทิกรัลตามเส้น ตามผิว และตามปริมาตร  ระบบพิกัด
เชิงข้ัว  ทฤษฎีบทของกรีน เกาส์และสโตกส์  

Linear differential equations of first and higher order, analytical and  
numerical solution, Laplace transforms and their applications, vector fields, divergence, 
curl differentiation and integration of several variables, line integrals, surface integrals, 
Green’s theorem, Gauss’s theorem and Stokes’s theorem 
 

256101  หลักเคมี         4(3-3-7) 
   Principle of Chemistry  
  ปริมาณสารสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  พันธะเคมี  ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  แก๊ส 

และ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมี
นิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  Study of Chemical stoichiometry, structure of atom, chemical bonding, gass, 
liquid and solution, periodic tables and properties of elements, thermodynamics, chemical 
kinetics, acid-base, electrochemistry, introduction of nuclear chemistry and environmental 
chemistry       
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261101   ฟิสิกส์  1          4(3-2-7) 
   Physics I 

  ศึกษาการเคลื่อนท่ีแบบเปลี่ยนตําแหน่งใน 1 มิติ และ 2 มิติ  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน งาน
และพลังงาน  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตร์ของของไหล  การ
สั่นสะเทือนและเสียง  ระบบของเลนส์  ทฤษฎีคลื่นของแสง  ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ  เทอร์โม
ไดนามิกส์และเครื่องกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน ์
  Vector Motion in One Dimension Motion in Two and Three Dimensions The 
Law of Motion , Circular Motion and Other   Applications of Newton’s Law  Work and 
Energy Potential Energy and Conservation of Energy Linear Momentum and collisions 
Rotation of Rigid Body About Fixed Axis  Rolling Motion, Angular Momentum and Torque 
Oscillatory Motion  Wave Motion  Sound Waves  Superposition and Standing Waves Fluid 
Mechanics  Temperature, Thermal Expansion and ideal Gases  Heat and The First and 
Second Law of Thermodynamics  The Kinetic Energy of ideal Gases 
 

261102   ฟิสิกส์  2          4 (3-2-7) 
             Physics II   
                ไฟฟ้าสถิต กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก 
แหล่งกําเนิดสนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และความเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แสง ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพ ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น อะตอมมิกและนิวเคลียร์ฟิสิกส ์
                 Statics Electrics, Gauss’s Law, Electric Potential, Capacitance and Dielectrics, 
Current and Resistance, Direct Current Circuits, Magnetic Fields, Sources of the Magnetic 
Field, Faraday’s Law and Inductance, Alternating Current Circuits, Light, Relativity, 
Introduction to Quantum Physics, Atomic  Physics and  Nuclear  Physics 
 

301202  วัสดุวิศวกรรม                3(3-0-6) 
  Engineering Materials 

วิชาบังคับก่อน: 256101 หลักเคมี Principle of Chemistry, 261102  ฟิสิกส์  2 
Physics II    
ศึกษาคุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม พลาสติก ยาง มะตอย ไม้ 

คอนกรีต เซรามิคและโพลีเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างจุลภาคและมหภาค คุณสมบัติทางกลของ
โลหะ แผนภูมิสมดุลย์ กรรมวิธีทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสม การแตกหัก การกัด
กร่อนและควบคุมการเสื่อมสภาพ การวิเคราะห์ความวิบัต ิ

   Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymers, 
microstructures, mechanical properties, equilibrium diagram, heat treatment, fracture, 
corrosion, deterioration, collapse analysis. 
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302111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1               3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics I 
  วิชาบังคับก่อน: 252182 แคลคูลัส 1 Calculus I, 261101 ฟิสิกส์ 1 Physics I 

บทนําเก่ียวกับสถิตยศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกต์สมการ
สมดุลในการวิเคราะห์แรง โครงถัก โครงกรอบเครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงกระจายบนคานและเคเบิล 
ความเสียดทานในสภาวะแห้ง งานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนท่ี 

Introduction to statics; force system analysis: two-dimensional, three-
dimensional; applications of equilibrium equation for force analysis: truss, frame machine; 
distributed force analysis: beam, cable; dry friction; virtual work and stability; area moment 
of inertia.   
 

302151  เขียนแบบวิศวกรรม               3(2-3-5) 
  Engineering Drawing 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพแบบออโธกราฟฟิค การเขียนแบบออโธกราฟฟิคและการ
เขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ภาพตัด วิวช่วยและแผ่นคลี่ การเขียนแบบร่าง
ด้วยมือ การเขียนแบบโดยละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ พ้ืนฐานการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
               Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; 
freehand sketches, detail and assembly drawings, basic computer-aided drawing 
 
303202  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1              1(0-3-1) 
  Electrical Engineering Laboratory I 
  วิชาบังคับก่อน: 303211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Electrical Circuit Analysis I   
            ปฏิบัติการเก่ียวกับวงจรไฟฟ้าเพ่ือเสริมความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีบท
วงจรไฟฟ้า ค่าคงตัวทางเวลา ผลตอบสนองในสถานะอยู่ตัวของสัญญาณไซนูซอยด์ ออปแอมป์และ
วงจรขยาย รวมถึงการฝึกใช้งานแหล่งจ่ายกําลังกระแสตรง เครื่องกําเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป เครื่องมือ
วัดค่าแรงดัน กระแส และความต้านทาน 
Experiments in electrical circuits to improve understanding of circuit theorems; time 
constant; Sinusoidal steady-state responses; Op-Amp and amplifiers; practices in DC power 
supply, signal generator, oscilloscope, voltmeter, ammeter, and ohmmeter 
 

303204  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า              3(3-0-6) 
  Electrical Engineering Mathematics 
  วิชาบังคับก่อน: 252284 แคลคูลัส 3 Calculus III 

สมการผลต่าง อนุกรมฟูริเยร์ ฟังก์ชันคาบ การกระจายครึ่งช่วง อินทิกรัลฟูริเยร์ การแปลง
ฟูริเยร์ และการประยุกต์  การแปลง Z  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น, การหาอนุพันธ์และอินทิเกรตเชิง
ตัวเลข 
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   Difference equations, Fourier Series,  Periodic function, half-range expansion, 
Fourier Integral, Fourier transformation and its applications, Z transform , introduction to 
numerical analysis, numerical differentiation and integration. 
 

303211  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1              3(3-0-6) 
  Electrical Circuit Analysis I 
            วิชาบังคับก่อน: 261102 ฟิสิกส ์2 

องค์ประกอบในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีบทวงจรไฟฟ้า ความ
ต้านทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุไฟฟ้า วงจรอันดับท่ีหนึ่งและวงจรอันดับท่ีสอง แผนภาพเฟสเซอร์ 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส 
            Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems: resistance, 
inductance, and capacitance; first- and second-order circuits, phasor diagram; AC power 
circuits; three-phase systems 
 

303212  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2                3(3-0-6) 
             Electrical Circuit Analysis II 
             วิชาบังคับก่อน: 303211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Electrical Circuit Analysis I 
             กราฟวงจรข่าย สมการวงจรข่ายในรูปแบบเมตริกซ์ วงจรข่ายเชิงเส้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา การวิเคราะห์แบบโนดและเมช การวิเคราะห์เซตตัดและวงรอบ การวิเคราะห์วงจรข่ายในรูปแบบเมท
ริกซ์ สมการสถานะ ผลการแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันวงจรข่าย วงจรข่ายสองทางเข้าออก ฟังก์ชันถ่ายโอน 
          Network graphs; network equations in matrix formats; linear time-invariant networks; 
node and mesh analysis; loop and cut-set analysis; network analysis in matrix formats; 
state equations; Laplace transforms; network functions; two-port networks; transfer 
functions 
 

303221  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1               3(3-0-6) 
  Electrical Machine I 
  วิชาบังคับก่อน: 261102 ฟิสิกส์ 2 Physics II    

วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้าท้ัง
เฟสเดียวและหลายเฟส คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบอุดมคติและแบบใช้งานจริง วงจรสมมูล 
หลักการของการแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้า หลักการของเครื่องจักรกลชนิดหมุน พลังงานและ
พลังงานร่วม โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและการพันขดลวด คุณลักษณะของเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์กระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง  

Magnetic circuits, principles of electromagnetic energy conversion, principles 
of single-phase and poly-phase transformer, ideal and practical characteristics of 
transformers, equivalent circuits, principle of electromechanical energy conversion, 
principle of rotating machines, energy and co-energy, structures of DC machine and 
machine winding, characteristics of DC generator and motor, starting methodology of DC 
machines, speed control methodology of DC machines 
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303241  อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน                          3(3-0-6) 
  Fundamental Electronics 
  วิชาบังคับก่อน: 261102 ฟิสิกส์ 2 Physics II    

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารก่ึงตัวนําและตัวนํา ทฤษฎีแถบพลังงาน สารก่ึงตัวนํา
แบบบริสุทธิ์และแบบเติมสารเจือ คุณลักษณะกระแสกับแรงดันและความถ่ีของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรไดโอด อุปกรณ์สารก่ึงตัวนําต่าง ๆ ไดโอดชนิดต่าง ๆ เซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
งาน การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์บีเจที เจเฟต และมอสเฟต เช่น การไบแอส การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของไบแอส อัตราขยาย อินพุตและเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การ
เชื่อมต่อวงจรแบบต่าง ๆ ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน 

   Electrical properties of insulators, semiconductors and conductors; energy 
band theory; intrinsic and extrinsic semiconductor; device current-voltage and frequency 
characteristic; analysis and design of diode circuits; semiconductor devices; different types 
of diode, sensors and applications;  analysis and design of BJT, JFET and MOSFET circuits 
such as biasing, bias stability analysis, gain and input/output impedance in electronic 
circuit;, coupling circuits, opereational amplifier and its applications  
 

303251  เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า             3(3-0-6) 
  Electrical Instruments and Measurements 
  วิชาบังคับก่อน: 303211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Electrical Circuit Analysis I 

ระบบหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจําแนกและลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด 
การวิเคราะห์การวัดปริมาณทางไฟฟ้า การวัดกระแสตรง กระแสสลับ และแรงดัน โดยใช้เครื่องมือวัดเชิง
อุปมานและเชิงเลข การวัดกําลัง แฟกเตอร์กําลังและพลังงาน การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนําและ
ความจุไฟฟ้า การวัดความถ่ีและคาบ/ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานส์ดิวเซอร ์

        Unit and standard of electrical measurement; instrument classification and 
characteristics; measurement analysis; measurement of dc and ac current and voltage 
using analog and digital instruments; power, power factor, and energy measurement; the 
measurement of resistance, inductance, and capacitance; frequency and period/time-
interval measurement; noises; transducers. 
 

303262  การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก             3(2-2-5) 
  Digital Circuit and Logic Design 
  วิชาบังคับก่อน: 261102 ฟิสิกส์ 2 Physics II 

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง คณิตศาสตร์แบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ
ความผิดพลาด ตารางความจริงวิธีการลดรูปสมการบูลลีน และวงจรตรรกชนิดต่างๆ มัลติเพลกเซอร์ ดีมัล
ติเพลกเซอร์ วงจรเข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกลบ วงจรเชิงลําดับ ฟลิปฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ ระบบ
ดิจิตอลแบบต่าง ๆ แนะนําไมโครโปรเซสเซอร ์  เบื้องต้น 
      Basic switching theory, boolean algebra, computer code, error detection, 
truth table, boolean function simplification methods and combination logic circuits, 
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multiplexer and demultiplexer, encoder and decoder, adder and subtractor circuits, 
sequential circuits, flip-flops, counters, registers; introduction to microprocessor. 
 

303271  หลักการสื่อสาร                3(3-0-6) 
  Principles of Communications 

แนะนําเก่ียวกับสัญญาณและระบบ สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้งานของ
อนุกรมและการแปลงฟูริเยร ์การกล้ําสัญญาณอนาลอกแบบ เอเอ็ม ดีเอสบ ีเอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม 
และพีเอ็ม สัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารแบบอนาลอก การกล้ําสัญญาณไบนารีแบบเบสแบนด์ ทฤษฎีสุ่ม
ตัวอย่างของไนควิสต์และการทําควอนไตเซชั่น การกล้ําสัญญาณแบบพีเอเอ็ม พีซีเอ็ม และดีเอ็ม การ
มัลติเพล็กซ์ทางเวลา การแนะนําเก่ียวกับสายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโครเวฟและการ
สื่อสารดาวเทียม และการสื่อสารผ่านใยแก้วนําแสง 

Introduction to signal and system; spectrum of signal and applications of 
Fourier Series and transform; analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; noise in 
analog communication; binary baseband modulation; Nyquist’s sampling theory and 
quantization; pulse analog modulation, pulse code modulation (PCM), delta modulation 
(DM); multiplexing, time-division multiplexing (TDM); introduction to transmission lines, 
radio wave propagation, microwave components and satellite communications, and 
optical communication. 
      
303303  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2              1(0-3-1) 
  Electrical Engineering Laboratory II 
  วิชาบังคับก่อน: 303241 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน Fundamental Electronics 

การฝึกปฎิบัติการเก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไดโอด วงจรทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ เจเฟต 
มอสเฟต วงจรออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้ วงจรกําเนิดสัญญาณต่างๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  
              Experiments in electronic circuits diodes transistor circuits JFET, MOSFET 
and Op-Amps application, signal generator, power electronic devices 
 

303305  คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้าประยุกต ์             3(3-0-6) 
  Applied Electrical Engineering Mathematics 
  วิชาบังคับก่อน: 252284 แคลคูลัส 3 Calculus III                             

จํานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อน ลิมิต และอนุพันธ์ของฟังก์ชันวิเคราะห์ สมการโค
ชี-รีมานต์ สมการลาปลาซ การอินทิเกรตเชิงซ้อน อนุกรมกําลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์ วิธีการ
อินทิเกรตเรซิดิว การส่งคงรูปและการส่ง ของฟังก์ชัน พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อนและทฤษฎีศักย์ 
การประยุกต์ฟังก์ชันเชิงซ้อนกับปัญหาทางวิศวกรรม 
    Complex number, analytic function; limit and differential of analytic 
functions; Cauchy-Riemann equation; Laplace equation; complex integration; power series, 
Taylor series, Laurent series; residue integration theorem; conformal mapping and mapping 
of functions; elementary functions; complex analytic function and potential theory; 
applications of complex functions in the engineering area. 
 



มคอ.2 
49 

303306  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3              1(0-3-1) 
  Electrical Engineering Laboratory III 
  วิชาบังคับก่อน: 303221 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 Electrical Machine I 

ปฏิบัติการเก่ียวกับคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และอุปกรณ์จักรกลไฟฟ้าแบบอ่ืน ๆ 

Experiments about transformer characteristics, DC machines, AC machines, 
and other electrical machines 

 

303313        สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1                                                    3(3-0-6)  
                   Electromagnetic Fields and Waves I 
                   วิชาบังคับก่อน: 261102 ฟิสิกส์ 2 Physics II    

การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ศักย์ ตัวนําและไดอิเล็ก
ตริก คาปาซิแตนซ์ กระแสการพาและการนํา สมการของลาปลาซ สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบสมํ่าเสมอ 

Vector analysis; electrostatic fields; electric flux density; potential; 
conductors and dielectrics; capacitance; convection and conduction currents; Laplace’s 
equation; magnetostatic fields; magnetic forces; time-varying electromagnetic fields; 
Maxwell’s equations; uniform plane wave. 
 

303322  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2               3(3-0-6) 
            Electrical Machine II 
            วิชาบังคับก่อน: 303221 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 Electrical Machine I 
            หลักการการหมุนเครื่องจักรกล โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (วิธีการควบคุมและการประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสถานะอยู่ตัว วิธีการต่อขนาน) 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนําท้ังชนิดเฟสเดียวและสามเฟส (วิธีการควบคุมและการประยุกต์ใช้งาน) 
วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวนําและมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดสามเฟส ระบบป้องกันเครื่องจักรกล การ
วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะชั่วครู ่
            Principles of rotating machines; construction of AC machines; synchronous 
machines: control and applied methodologies, steady state performance, parallel 
connection methods; single-phase and three-phase induction machines: control and 
applied methodologies; starting methods of three-phase induction and synchronous 
motors; protection systems of machines; analysis of AC machines in the transient state 
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303323  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง               3(3-0-6) 
  Power Electronics 
  วิชาบังคับก่อน: 303211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Electrical Circuit Analysis I 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์
ไบโพลาร์กําลัง มอสเฟตกําลัง ไอจีบีที คุณลักษณะของสารแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงกําลัง แกนเฟอร์ไรท์ 
แกนผงเหล็กอัด ตัวแปลงกําลังกระแสสลับเป็นกระแสตรง ตัวแปลงผันกําลังกระแสตรงเป็นกระแสตรง ตัว
แปลงผันกําลังกระแสสลับเป็นกระแสสลับ ตัวแปลงผันกําลังกระแสตรงเป็นกระแสสลับ  
     Characteristics of power electronics devices; power diode; thyristor; GTO; 
power bipolar transistor; power MOSFET; IGBT; characteristics of magnetic material; power 
transformer core; ferrite core; iron powder core; converters; AC to DC converter; DC to DC 
converter; AC to AC converter; DC to AC converter 
 

303324  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง        3(3-0-6) 
High Voltage Engineering 
วิชาบังคับก่อน: 303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 Electromagnetic Fields and 
Waves I 
การใช้ประโยชน์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าแรงสูงสําหรับ

ทดสอบ แบบกระแสตรง แบบกระแสสลับ และแบบอิมพัลส์ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียด สนาม 
ไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน ขบวนการเกิดไอออนและการเบรคดาวน์ทางไฟฟ้าในไดอิเล็กตริกชนิดแก๊ส  
ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกัน, การ 
ประสานสัมพันธ์ฉนวน 

Uses of high voltage and over voltage in power systems; generation of high  
voltage for testing: DC, AC and impulse; high voltage measurement techniques; electric  
field stress and insulation techniques; ionization processes and breakdown of gas, liquid  
and solid dielectrics; high voltage testing techniques for materials and electric apparatuses;  
lightning phenomenon and lightning protection; insulation coordination 
 

303327  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง               3(3-0-6) 
  Power System Analysis 
  วิชาบังคับก่อน: 303211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Electrical Circuit Analysis I     

 การคํานวณของระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า โหลดโฟลว์ การควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้า 
ส่วนประกอบสมมาตร (ซิมเมตริคอลคอมโปเนนท์) การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร การวิเคราะห์การ
ลัดวงจรแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง การจ่ายโหลดอย่างประหยัด  

Transmission and distribution networks calculation; load flow; load flow 
control; symmetrical component; symmetrical short circuit analysis; unsymmetrical short 
circuit analysis, power system stability; economic operation. 
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303342  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์               3(3-0-6) 
  Engineering Electronics 
  วิชาบังคับก่อน: 303241 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน Fundamental Electronics 

คุณลักษณะกระแสกับแรงดันและความถ่ีของทรานซิสเตอร์และเฟตต่าง ๆ การวิเคราะห์
และออกแบบวงจรขยายบีเจทีทรานซิสเตอร์และเฟต อัตราขยาย อินพุตและเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ วงจรขยาย
หลายภาค ทฤษฎีบทของมิลเลอร์ ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรทรานซิสเตอร์และเฟต การวาดกราฟโบ
เด วงจรขยายความแตกต่าง ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งานในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การกรอง
ความถ่ีแบบแอกทีฟ  วงจรเอดีซี  ดีเอซี ชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์วงจรป้อนกลับ เสถียรภาพของวงจร การ
ชดเชยเฟสและอัตราขยาย วงจรออสซิลเลเตอร์ชนิดต่าง ๆ วงจรขยายกําลัง วงจรจ่ายไฟ อิเล็กทรอนิกส์
กําลังเบื้องต้น  
    Current-voltage and frequency characteristics of transistors and FETs; circuit 
analysis and design of BJT and FET amplifiers; gain, input impedance and output 
impedance;  cascade amplifiers; Miller theorem; frequency response of BJT and FET 
amplifiers; Bode plot; differential amplifiers; operational amplifier and its applications in 
linear and nonlinear circuits; active filter; ADC, DAC; feedback analysis; circuit stability; 
phase and gain compensation; oscillator; power amplifiers; power supply; introduction to 
power electronics. 
 

303352  ระบบควบคุม                3(3-0-6) 
  Control System 

 วิชาบังคับก่อน: 303204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering 
Mathematics 
วิศวกรรมระบบเบื้องต้น การควบคุมวงเปิดและวงปิด การป้อนกลับ รูปแบบทาง

คณิตศาสตร์ของระบบ การแปลงลาปลาซเมทริกซ์ ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนผังบล็อก กราฟการไหลสัญญาณ 
การควบคุมพ้ืนฐานและการควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม การควบคุมสัดส่วน อินทิกรัล อนุพันธ์และ
สัดส่วน การวิเคราะห์ระบบควบคุมเบื้องต้น ผลตอบสนองชั่วครู่ โลกัสของรากและเสถียรภาพของระบบ 
ผลตอบสนองความถ่ี แผนภาพโบเด แผนภาพไนควิสต์ การวิเคราะห์ในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี การ
ออกแบบระบบควบคุม 
     Elementary of system engineering; open-loop and closed-loop control, 
feedback; mathematical models of systems; Laplace transform; transfer function; block 
diagrams and signal flow graphs; basic control actions and industrial automatic control; 
proportional-integral-derivative control; transient response; root locus and system stability; 
frequency response; Bode plots; Nyquist plots; time-domain and  frequency-domain 
analysis; design of control system. 
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303361  ไมโครโปรเซสเซอร ์               3(2-3-5) 
  Microprocessors 

 วิชาบังคับก่อน: 303262 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก Digital Circuits and 
Logic Design 
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี สัญญาณเวลาต่าง ๆ การเชื่อมต่อกับหน่วยความจํา 

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุท-เอาท์พุท และอุปกรณ์ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานของไมโครโพรเซสเซอร์
ทางด้านโทรคมนาคม ทางการแพทย์ และเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ฝึกออกแบบสร้างอุปกรณ์ควบคุม
ต่าง ๆ ท่ีใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลาง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน การ
ออกแบบคําสั่งต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับระบบนั้น ๆ  

 Assembly programming; timing signals; memory interfacing; peripheral 
devices interfacing; applications of microprocessors to communications, medicals and 
industrials; design and construction of control devices by using microprocessors as central 
processing units; Application Programmer Interface [API] design. 
 

303370  การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย              3(3-0-6) 
  Data Communication and Network 

แนะนําการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย สถาปัตยกรรมระดับโครงข่าย โปรโตคอลแบบจุดต่อ
จุด และตัวเชื่อม แบบจําลองความล่าช้าในโครงข่ายข้อมูล การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง  การหาเส้นทาง
ในโครงข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล ความม่ันคงของข้อมูล 
    Introduction to data communications and networks, layered network 
architecture, point-to-point protocols and links, delay models in data networks, multiple 
access communication, routing in data networks, data flow control, data security. 
 

303372  วิศวกรรมสายอากาศ               3(3-0-6) 
  Antenna Engineering 

วิชาบังคับก่อน: 303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 Electromagnetic Fields and 
Waves I 
บทนิยามพ้ืนฐานและทฤษฎีบท แหล่งกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก แบบรูปกําลังและสนาม 

สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย อิมพิแดนซ์การแผ่พลังงาน การโพลาไรซ์ของคลื่น การแผ่พลังงานจาก
ชิ้นส่วนกระแส คุณสมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศเส้นลวด สายอากาศแถวลําดับแบบเส้น สายอากาศ
อุดะ-ยากิ และสายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริป การวัด
สายอากาศ  

Basic definitions and theorems; isotropic point source; power and field 
patterns; directivity and gain; radiation impedance; wave polarization; radiation from 
current elements; radiation properties of wire antenna; linear array antenna; Uda-Yagi 
antenna and log-periodic antenna; aperture antenna; microstrip antenna; antenna 
measurement. 
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303377  การแพร่กระจายคลื่นวิทย ุ             3(3-0-6) 
  Radio-Wave Propagation 

วิชาบังคับก่อน: 303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 Electromagnetic Fields and 
Waves I 
การแพร่กระจายคลื่นดิน การแพร่กระจายคลื่นฟ้า การแพร่กระจายคลื่นอวกาศ เฟดดิงเร็ว

แถบแคบ เฟดดิงเร็วแถบกว้าง การแพร่กระจายแบบเซลลูลาร ์
Ground wave propagation; sky wave propagation; space wave propagation; 

narrow band fast fading; wide band fast fading; cellular propagation. 
 

303380  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1             1(0-3-1) 
  Telecommunication Engineering Laboratory I 

 วิชาบังคับก่อน: 303370 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย Data Communication and 
Network 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการกล้ําสัญญาณเชิงขนาด การกล้ําสัญญาณเชิงความถ่ี การถอด

สัญญาณกล้ําเชิงความถ่ี การแนะนําการสื่อสารดิจิตอล และกระบวนการชักตัวอย่าง 
   Experiments in amplitude modulation, frequency modulation, 
demodulation of frequency modulation, introduction to digital communications, and  
sampling process. 
 

303382  การประมวลผลสัญญาณ                                  3(3-0-6) 
             Signal Processing 

วิ ช าบั ง คับ ก่อน :  303204 คณิตศาสตร์ วิ ศวกรรมไฟฟ้า  Electrical Engineering 
Mathematics 

              การจําแนกลักษณะของสัญญาณ ระบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา สัญญาณพลังงาน
และกําลัง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และฮาร์มอนิก การสร้างแบบจําลองสัญญาณ การใช้เทคนิคการประมวล
สัญญาณบนคอมพิวเตอร ์
            Characterization of signals; linear time - invariant systems; energy and power 
signals; correlation and harmonic analysis; signal modeling; implementation of signal 
processing techniques on a computer 

 

303388  การสื่อสารดิจิตอล               3(3-0-6) 
  Digital Communication 
  วิชาบังคับก่อน: 303271 หลักการสื่อสาร Principles of Communications                        

ทบทวนเก่ียวกับทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม การเข้ารหัส
สายสัญญาณและการสร้างพัลส์ การตรวจหาสัญญาณ กลวิธีการกล้ําสัญญาณเชิงเลข การวิเคราะห์
สมรรถนะ บทนําเก่ียวกับทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูล การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 

Review of sampling theorem; probability and random processes; line coding 
and pulse shaping; signal detections; digital modulation techniques; performance analysis; 
introduction to information theory; source coding; channel coding. 
 



มคอ.2 
54 

303389  โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง              3(3-0-6) 
  Communication Network and Transmission Lines 
  วิชาบังคับก่อน: 303212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Electrical Circuit Analysis II 

ทฤษฎีบทโครงข่าย การวิเคราะห์และการออกแบบหนึ่งทางเข้าออกและสองทางเข้าออก
สมมูล เรโซแนนซ์อนุกรมและขนาน เรโซแนนซ์พหุคูณ ตัวกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซ์และโครงข่าย
แมตช ์โครงข่ายท่ีเข้าสู่ทฤษฎีของสายส่ง การใช้เป็นประโยชน์ของสายส่งสําหรับการแมตช์อิมพิแดนซ ์

Network theorems; analysis and design of equivalent one-port and two-
port; series and parallel resonance, multiple resonance, wave filters; impedance 
transformation and matching networks; network approach to theory of transmission line; 
utilization of transmission lines for impedance matching. 
 

303399  ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ไม่นับหน่วยกิต)                  6 หน่วยกิต 
  Training in Electrical Engineering                              (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)                 

นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกคนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะกับสถานประกอบการในสายงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า  เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับ
สถาบัน หรือองค์กรของรัฐและ/หรือเอกชน  

All electrical engineering students need to training skill on electrical 
engineering, to allow the students to develop both academic and work-related skills in 
electrical engineering factories equipment operation in either private sectors or 
governmental institutions. students are required at least 270 hours, in order to gain 
experience in field training. 

 

303407  ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 4              1(0-3-1) 
  Electrical Engineering Laboratory IV 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้งานพีแอลซีและการโปรแกรม เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ นิว
เมติกส์ และแมทแลปเบื้องต้น 

Experiments in PLC and programming; sensors and transducers; pneumatics; 
introduction to MatLab. 
 

303414  การสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า              3(3-0-6) 
  Network Synthesis 
  วิชาบังคับก่อน: 303212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Electrical Circuit Analysis II 

วิธีสังเคราะห์วงจรข่ายแบบสมัยใหม่ เงื่อนไขเก่ียวกับค่าฟังก์ชันท่ีจุดป้อนและค่าฟังก์ชัน
ถ่ายโอนท่ีสามารถสังเคราะห์ได้ในทางปฎิบัติ การสังเคราะห์วงจรข่ายแบบทางเข้าออกเดียว และ
ทางเข้าออกคู่ ทฤษฎีการหาค่าโดยประมาณ 

  Modern network synthesis methods, conditions and realization of driving 
point and transfer function, one-port and two-port network synthesis, approximation 
theory. 
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303415  สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2              3(3-0-6) 
  Electromagnetic Fields and Waves II 

 วิชาบังคับก่อน: 303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 Electromagnetic Fields and 
Waves I 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแปรเปลี่ยนตามเวลาและเวลาฮาร์มอนิก สมการแมกซ์เวลล์ 

พารามิเตอร์ปรุงแต่ง สมการคลื่นและผลเฉลย การแพร่กระจายและการโพลาไรซ์ การส่งผ่านและการ
สะท้อน เวกเตอร์ช่วย คลื่นถูกนําทาง คลื่นไฟฟ้าตามขวาง คลื่นแม่เหล็กตามขวาง 

    Time-varying electromagnetic fields, time-harmonic electromagnetic fields, 
Maxwell’s equations, constitutive parameters, wave equations and their solutions, wave 
propagation and polarization, reflection and transmission, auxiliary vector potentials, 
guided waves, transverse electric waves, transverse magnetic wave. 
 

303425  โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย              3(3-0-6) 
  Electrical Power Plants and Substations 
  วิชาบังคับก่อน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine II                                      

เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งช่วงเวลา โหลดและตัวประกอบโหลด แหล่งพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังน้ํา 
โรงไฟฟ้าพลังไอน้ํา โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าดีเซลและโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 
พร้อมวิธีการคํานวณและออกแบบในแต่ละชนิดของโรงไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ทางด้านไฟฟ้ากําลัง แหล่ง
พลังงานทดแทน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย แผนผังสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกัน
ฟ้าผ่า ระบบสายดิน 

  Load curve, load duration curve and load factor, energy resources, 
hydropower plant, steam power plant, gas turbine plant, combined cycle plant, diesel 
plant, nuclear power plant, the methods calculation and design in each plant, economic 
operation in power system, renewable energy sources, type of substation, substation 
equipment, substation layout, lightning protection, grounding system. 
 

303426        การออกแบบระบบไฟฟ้า                                      3(3-0-6)  
                    Electrical System Design 

พ้ืนฐานการออกแบบ แบบแผนการจ่ายไฟ กฏและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ทางเดินสายไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าและวัสดุสําหรับการติดตั้ง การคํานวณและการประมาณโหลด 
การปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลัง และการออกแบบวงจรคาปาซิเตอร์แบงค์ การออกแบบวงจรแสงสว่างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้า วงจรย่อย สายป้อนและระบบประธาน ระบบกําลังไฟฟ้า
ฉุกเฉิน  การคํานวณกระแสลัดวงจร การต่อลงดินสําหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า   

            Basic design concepts; power distribution schemes; codes and standards; 
electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and apparatus; load calculation 
and estimation estimation; power factor improvement and capacitor bank circuit design; 
lighting and appliances circuit design; motor circuit design; load, feeder and main schedule; 
emergency power system; short circuit calculation; grounding system for electrical 
installation. 
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303428  การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง              3(3-0-6) 
  Power System Protection 
  วิชาบังคับก่อน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine II                                      

หลักการพ้ืนฐานในการป้องกันระบบไฟฟ้า หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานส์ดิวเซอร์ 
อุปกรณ์และระบบป้องกัน หลักการพ้ืนฐานของรีเลย์ป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน 
การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบระยะทางและรีเลย์แบบนําร่อง การป้องกัน
มอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและบัส 

    Fundamentals of protection practices; instrument transformer and 
transducers; protection devices and protection systems; fundamentals of protective relays; 
overcurrent and earth fault protection; differential protection; transmission line protection 
by distance relaying; transmission line protection by pilot relaying; motor protection; 
transformer protection; generator protection; bus-zone protection 

 

303429  วิศวกรรมการส่องสว่าง               3(3-0-6) 
  Illumination Engineering 

ทฤษฎีเก่ียวกับแสงสว่าง ปริมาณทางด้านการส่องสว่าง กฎของการส่องสว่าง หลอดไฟฟ้า
และดวงโคมไฟฟ้า การกระจายแสงของดวงโคม การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร การออกแบบ
ระบบแสงสว่างโดยใช้ดวงโคมฉายและดวงโคมไฟถนน 

Lighting theory; illumination quantities; laws of illumination; electrical lamps 
and luminaires; luminous intensity distribution; indoor lighting design; floodlighting design; 
roadway lighting design 

 

303431  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า                3(3-0-6) 
  Electrical Engineering Materials 
  วิชาบังคับก่อน: 261102 ฟิสิกส์ 2 Physics II    

โพลาไรเซชันของไดอิเล็กตริก สภาพการเป็นตัวนําของไดอิเล็กตริก การเกิด เบรกดาวน์ 
สารไดอิเล็กตริก สารตัวนํา สารก่ึงตัวนําและสารแม่เหล็ก โครงสร้างของของแข็ง การหาลักษณะโครงสร้าง
ของวัสดุ การเตรียมวัสดุ คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางความร้อน คุณสมบัติทางไฟฟ้า คุณสมบัติทาง
แม่เหล็ก คุณสมบัติทางแสง และความนํา ไฟฟ้ายวดยิ่งของวัสด ุ

    Polarization of dielectric, conduction condition of dielectric, breakdown of 
dielectric, conductor, semiconductor and magnetic substances, structures of solid, practical 
determination of structures, preparation of materials, mechanical properties, thermal 
properties, electrical properties, magnetic properties, optical properties and 
superconductivity. 
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303432  การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า             3(3-0-6) 
  Electrical Estimation and System Design 
  วิชาบังคับก่อน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine II                                      

แผนภาพเส้นเดียวและแผนภาพรีเลย์ แผนภาพเบื้องต้น ไรเซอร์ของวงจรกําลัง ระบบ
โทรศัพท์ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบไฟฉุกเฉินและอ่ืนๆ การทําตารางโหลด การออกแบบระบบป้องกัน 
หลักการประมาณราคางานไฟฟ้า รูปแบบการเตรียมข้อมูล ราคาพ้ืนฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่ง การ
วิเคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณการ 

    Single line diagram and relay diagram, riser diagram of telephone system, 
fire alarm system, emergency light system etc., load scheduling, protection design, 
electrical price estimation, pattern of data preparation, fundamental prices, labor prices, 
modify labor units, analysis of labor and estimation examples. 

 

303433  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง              3(3-0-6) 
  Power System Stability 
  วิชาบังคับก่อน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine II                                      

เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส คุณลักษณะของรีแอกแตนช์ทางด้านแกนตรงและแกนขวาง รี
แอกแตนช์ชั่วครู่ และค่าคงตัวของเครื่องจักรกลซิงโครนัส การแปลงพาร์ค แผนภาพเวกเตอร์และเสถียรภาพ
ของเครื่อง  ผลกระทบอันเนื่องจากเอ็กไซด์เตอร์และการควบคุมกอฟเวอร์เนอร ์

    Synchronous machine, characteristic of direct axis reactance and quadrature 
axis reactance, transient reactance and synchronous machine constant, park 
transformation, vector diagram and stability of machine, effect of exciter and governor 
control. 
 

303434  การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า               3(2-2-5) 
  Electric Drives 
  วิชาบังคับก่อน: 303323 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง Power Electronics          

การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โมเมนต์ของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ชนิดของหน้าท่ี
การเบรกด้วยไฟฟ้า  ความสัมพันธ์ของพลังงานในระหว่างการเริ่มเดิน และการเบรก การคํานวณการ
เคลื่อนท่ีของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยวิธีการวิเคราะห์ และทางกราฟ การคํานวณพิกัดของมอเตอร์ 
เครื่องจักรกลลากจูงท่ีสําคัญ วงจรไฟฟ้า และการควบคุม เครื่องจักรกลลากจูง การคํานวณแบบง่าย การ
ประยุกต์ทางอุตสาหกรรมของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 Development of electric drives, moments of electric drives, types of duties, 
electric braking, energy relations during starting and braking, calculations of motions of 
electric machines using analytical and graphical methods, calculations of motor ratings, 
important traction machines, electric circuits and control of traction machines, simple 
calculations, industrial applications of electric motors. 
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303435  ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากําลัง             3(3-0-6) 
  Power System Reliability 

ทบทวนทฤษฎีพ้ืนฐานความน่าจะเป็น หลักการเบื้องต้น นิยามของค่าความเชื่อถือได้ การ
คํานวณและปรับปรุงประสิทธิภาพค่าความเชื่อถือได้ เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบผลิตกําลังไฟฟ้า การ
สงวนพลังงานแบบหมุนรอบระบบสายส่งและการต่อเชื่อม 

  Review basic theorem of probabilities, Basic reliability concepts, evaluation 
and improvement in efficiency of reliability indices, maintain the security of electric power 
generating system, energy reservation of composite system and interconnected system 
reliability. 
 

303436  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า             3(2-2-5) 
  Electrical Energy Conservation and Management 

หลักเบื้องต้นของกระบวนการพลังงานสําหรับอาคาร เงื่อนไขและการจัดการสําหรับ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ภูมิอากาศ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ผลกระทบจากภายนอกอาคาร รูปร่าง
ของอาคาร และผลจากการปรับสภาพแวดล้อมของอาคาร ระบบแสงสว่าง การใช้แสงอาทิตย์ช่วยในการส่อง
สว่าง และระบบปรับอากาศ เงื่อนไขสําหรับการใช้  พลังงานข้ันสุดท้าย และสถานะของการใช้พลังงาน 
อัตราขยายเชิงความร้อน และคุณสมบัติเชิงอุณหภูมิของอาคาร การตรวจวิเคราะห์ และการอนุรักษ์พลังงาน 
ทางเลือกในการจัดการด้านพลังงาน อุณหภูมิของอาคาร การตรวจวิเคราะห์  และการอนุรักษ์พลังงาน 
ทางเลือกในการจัดการด้านพลังงาน 
   Overview of the significance of energy use and energy processes in 
buildings; indoor environmental requirements and management; climate, solar radiation, 
external influences, shape and orientation of buildings; lighting, day-lighting and air-
conditioning; end-use energy requirements and status of energy use; estimation of energy 
use in a building; heat gains and thermal performance of building envelope; energy audit 
and energy conservation; energy management options.  
 

303437  เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก              3(3-0-6) 
  Photovoltaic System Technology 
  วิชาบังคับก่อน: 303211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Electrical Circuit Analysis I 

สถานการณ์พลังงานโลก สมดุลพลังงานในชั้นบรรยากาศ ความเข้มแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบ
พ้ืนโลก หลักการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์ วงจรสมมูล แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และกราฟคุณลักษณะ
ของเซลล์แสงอาทิตย์ เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน หลักการทํางานของอุปกรณ์ในระบบโฟโตโวลตาอิก 
อาทิ แบตเตอรี่ ตัวควบคุมการประจุ และอินเวอร์เตอร์ ชนิดของระบบและการออกแบบระบบโฟโตโวลตา
อิก 

Global energy situation; atmospheric energy balance; irradiance at the 
Earth’s surface; operational principles of solar cell; equivalent circuit, mathematical model, 
and characteristic curves of solar cell; Standard Test Conditions (STC); solar battery; charge 
controller; inverter; photovoltaic system configurations and design 
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303438 การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  Industrial Motor Control 
  วิชาบังคับก่อน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 Electrical Machines II 

ชนิดและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันสําหรับมอเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรม โครงสร้างและหลักการทํางานของรีเลย์และตัวสัมผัสแบบแม่เหล็ก การควบคุมมอเตอร์ด้วย
รีเลย์และตัวสัมผัสแบบแม่เหล็ก การวิเคราะห์การควบคุมมอเตอร์โดยใช้แผนภาพวงจรกําลังและวงจร
ควบคุม ประเภทของการควบคุมการทํางานของมอเตอร ์หลักการควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 

Types and symbols of control devices and protective devices for industrial 
motors; structure and operating principle of relays and magnetic contactors; motor control 
with relays and magnetic contactors; analysis of motor control via power circuit and 
control circuit diagrams; types of motor control; principles of industrial motor control 
 

303443  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร               3(3-0-6) 
  Communication Electronics  
  วิชาบังคับก่อน: 303342 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์Engineering Electronics 

การออกแบบวงจรข่ายไฟฟ้าในระบบโทรคมนาคม การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ
ความถ่ีเสียง การออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถ่ีวิทยุ พัลส์มอดูเลชัน วงจรกรอง การออกแบบวงจร
สร้างสัญญาณท่ีใช้ในระบบโทรคมนาคม การส่งสัญญาณรวมโดยการแบ่งเวลา การส่งสัญญาณโดยใช้ส่งเป็น
รหัส 
     To design electrical circuits in communication systems, amplifier circuits, 
pulse modulation, filtering circuits. Also, to design signal generator circuits used in 
communication systems, time multiplexing signal transmission, and coded-signal 
transmission. 

 

303444  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล              3(3-0-6) 
  Digital Signal Processing 

 วิชาบั ง คับก่อน :  303204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering 
Mathematics  
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบื้องต้น สัญญาณไม่ต่อเนื่องตามแกนเวลา วิธีการสุ่ม

สัญญาณความถ่ีไนควิท การแปลงแซ็ต เทคนิคการออกแบบอนาลอกและดิจิตอลฟิลเตอร์ เรียลไรซ์เซชั่น
ไดอะแกรมของดิจิตอลฟิลเตอร์ การทําฟูริเยร์ทรานฟอร์มท่ีไม่ต่อเนื่อง การทําฟาสท์ฟูริเยร์ทรานฟอร์ม 
     Introduction to digital signal processing, discrete signal, Nyquist sampling 
theorem, set transformation, techniques to design analog and digital filters. Realization 
diagram of digital filter, discrete Fourier transform (DFT), and fast Fourier transform (FFT). 
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303445  วงจรพัลส์ ดิจิตอล และสวิทชิง              3(2-2-5) 
  Pulse, Digital and Switching Circuits  
  วิชาบังคับก่อน: 303342 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์Engineering Electronics 

การแปลงรูปคลื่นแบบเชิงเส้น วงจรขยายช่วงความถ่ีกว้าง คุณลักษณะการสวิตช์ของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ วงจรขลิบ และวงจรเทียบขนาด วงจรรักษาระดับ และ  วงจรสวิตช์ 
วงจรลอจิกมัลติไวเบรเตอร์ วงจรกําเนิดคลื่นรูปต่าง ๆ เกตชักตัวอย่าง การนับ และการจับเวลา การซิงโคร
ไนช์ และการหารความถ่ี 

  Linear wave shaping, wide band amplifiers, switch characteristics of 
electronic devices, clipping circuits, comparators, regulators, switch circuits, logic 
multivibrators, signal generators, sampling gates, counters, timers, synchronizing, frequency 
dividers.  
 

303453  ระบบควบคุมแนวใหม่               3(3-0-6) 
  Modern Control Systems 
  วิชาบังคับก่อน: 303352 ระบบควบคุม Control System 

ระบบเหมาะท่ีสุด และสโตคาสติกเบื้องต้น ทฤษฎีเสถียรภาพ วิธีโดยตรงของลีอาพูนอฟ 
เงื่อนไขโปปอป การควบคุมโมดัล ตัวสังเกตเต็มอันดับและลดอันดับ 

   Introduction to optimal control and stochastic process; stability theory; 
Lyapunov direct method; Popov criteria; model-reference control; full and reduced order 
observers. 

 

303454  การควบคุมดิจิตอลและข้อมูลชักตัวอย่าง             3(3-0-6) 
  Digital and Sampled-Data Control 
  วิชาบังคับก่อน: 303352 ระบบควบคุม Control System 

ทฤษฎีพ้ืนฐานของการชักตัวอย่างและการควอนไทช์ การวิเคราะห์โดเมนความถ่ี การ
วิเคราะห์การแปลงแซ็ต ผลตอบสนองชั่วครู่ และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดของระบบ หลักเกณฑ์การแปลง
เชิงอุปมานเชิงเลข หลักเกณฑ์ในการออกแบบท่ัวไป ระบบควบคุม ตัวอย่างข้อมูล การวิเคราะห์เสถียรภาพ
ตัวแปรสเตต สมการสเตตรูปแบบต่าง ๆ การหาผลเฉลยสมการสเตต 
     Basic concepts to sampling and quantization methods; Frequency domain 
analysis; the Z-transform; Transient response and error analysis of the systems; Analog to 
digital transformation and vice versa; General methodologies to design sampled-data 
control systems; State-space analysis, state-space equations; Solutions to the state-space 
equations. 
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303455  การวิเคราะห์ระบบแนวใหม่              3(3-0-6) 
  Modern System Analysis 
  วิชาบังคับก่อน: 303352 ระบบควบคุม Control System 

ระบบในเวลาไม่ต่อเนื่อง การแปลงแซ็ต ชนิดธรรมดาและชนิดดัดแปลง ความสามารถ
ควบคุมได้และสังเกตได้ การใช้สเตตป้อนกลับ ตัวสังเกตสเตต การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบข้อมูลในเชิง
สถิติ ระบบควบคุมข้อมูลตัวอย่างแบบไม่เชิงเส้น 

  Discrete-time control system; the Z-transform; controllability and 
observability; state feedback; observer; nonlinear sampled-data control systems. 
 

303456  ทฤษฎีควบคุม                3(3-0-6) 
  Control Theory 
  วิชาบังคับก่อน: 303352 ระบบควบคุม Control System 

การแทนระบบควบคุมแบบเวลาต่อเนื่องและเวลาเป็นช่วงด้วยปริภูมิสเตต การสังเกตได้ 
เสถียรภาพ และการควบคุมได้ แนะนําการแก้ปัญหาระบบควบคุมเหมาะท่ีสุดท่ัวไป และออพติมัลเชิงเวลา
ด้วยวิธีวาริเอชันแนล หลักเกณฑ์สูงสุดการโปรแกรมพลวัต 

  State-space representation for continuous-time and discrete-time control 
systems; observability, stability and controllability; introduction to optimal control systems 
and calculus of variation; maximum principle; dynamic programming. 
 

303463  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังด้วยคอมพิวเตอร ์            3(2-2-5) 
  Computer Aided in Power System Analysis 
  วิชาบังคับก่อน: 303327 การวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้ากําลัง Power System Engineering                

แบบจําลองสําหรับองค์ประกอบของระบบไฟฟ้ากําลัง การวิเคราะห์โหลดโฟลว์ กรรมวิธี
การเข้ารูปเมตริกซ์ข่ายวงจรระบบไฟฟ้ากําลัง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังแบบกระแสตรง/กระแสสลับ 
ลักษณะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์การลัดวงจร การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประมาณ
สถานะของระบบไฟฟ้ากําลัง พร้อมกับการทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการประยุกต์ในระบบ
ไฟฟ้ากําลัง และการจําลองกรณีศึกษาต่าง ๆ 

  Modeling of power system components; load flow analysis; analysis of 
AC/DC systems; computer programming aspects; short circuit analysis; state estimation in 
power system; computer laboratory sessions on use of application software and sample 
studies. 
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303473  วิศวกรรมไมโครเวฟ               3(3-0-6) 
  Microwave Engineering 

วิชาบังคับก่อน: 303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 Electromagnetic Fields and 
Waves I 
สายส่งไมโครเวฟ พารามิเตอร์เอส การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ เรโซเนเตอร์ไมโครเวฟ 

ตัวแบ่งกําลังและคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง ตัวกรองไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการใช้งาน การวัด
ไมโครเวฟ 

Microwave transmission lines; s-parameters; microwave network analysis; 
microwave resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; 
microwave systems and applications; microwave measurement. 
 

303474  ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล               3(3-0-6) 
  Digital Telephone Systems 
  วิชาบังคับก่อน: 303271 หลักการสื่อสาร Principles of Communications                        

แนะนําเก่ียวกับระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล เทคโนโลยีเบื้องต้นของโทรศัพท์ระบบดิจิตอล 
เทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาชุมสายโทรศัพท์แบบดิจิตอล ระบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายสายแบบดิจิตอลและ
อนาล็อก โครงสร้างของระบบซอฟแวร์ท่ีใช้กับชุมสายโทรศัพท์แบบดิจิตอล ชุมสายโทรศัพท์แบบดิจิตอลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน ความรู้ ท่ัวไปของไอ  เอสดีเอ็น การใช้บริการไอเอสดีเอ็น สถาปัตยกรรมไอเอสดีเอ็น 
โปรโตคอลของไอเอสดีเอ็นแบบบรอดแบนด ์

    Introduction to digital telephony, basic principles of digital telephone, new 
technology in digital telephone, development of digital telephone hub, connection 
between analog and digital telephone systems, structure of software system used in digital 
telephone hub, basic principles of ISDN, ISDN services, ISDN architectures, Broadband ISDN 
(B-ISDN). 
 

303475  การสื่อสารทางแสง              3 (3-0-6) 
  Optical Communications 

วิชาบังคับก่อน: 303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 Electromagnetic Fields and 
Waves I 
ท่อนําคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจาย โครงสร้างและชนิดของ

เส้นใยแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแสง การผลิตเส้นใยแสง เคเบิลแสงชนิดต่าง ๆ การเสื่อมลงของสัญญาณ
ในเส้นใยแสง แหล่งกําเนิดแสง เทคนิคการกล้ําสัญญาณ ตัวเปลี่ยนแสง ตัวรับแสง ตัวทวนสัญญาณและ
ขยายแสง อุปกรณ์ประกอบทางแสงต่าง ๆ การคํานวณงบประมาณการเชื่อมโยง 

Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure and 
types of optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable 
types; signal degradations in optical fiber; optical sources; modulation techniques; optical 
detectors; optical receivers; optical repeaters and amplifiers; optical components; link 
budget calculations. 
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303476  การสื่อสารดาวเทียม               3(3-0-6) 
  Satellite Communications 
  วิชาบังคับก่อน: 303271 หลักการสื่อสาร Principles of Communications                        

หลักการสื่อสารดาวเทียมการคํานวณมุมเงยและมุมทิศของจานสายอากาศภาคพ้ืนดิน การ
คํานวณหาระดับสัญญาณอัตราส่วนคลื่นพาหะต่อเสียงรบกวนของข่ายสื่อสารดาวเทียม ทางด้านขาข้ึน และ
ขาลง การพัฒนาของดาวเทียมสื่อสาร วงโคจร การเข้าถึงหลายทาง อินเตอร์มอดูเลชัน ระบบ เอฟดีเอ็มเอ 
และ ทีดีเอ็มเอ ระบบยานอวกาศ สถานีภาคพ้ืนดินและหลักการออกแบบ การสอดแทรกเสียงสัญญาณ
เชิงเลขในระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบติดตามดาวเทียมของจานสายอากาศ การถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม อุปกรณ์ขยายสัญญาณชนิดเสียงรบกวนต่ํา เครื่องขยายสัญญาณ กําลังสูง วีแซ็ตหรือระบบข่าย
ปลายทางท่ีใช้จานขนาดเล็ก เอ็มแซ็ตหรือระบบข่ายดาวเทียม เคลื่อนท่ี 
   Principles of satellite communications, azimuth and elevation angles of 
ground antenna, calculation of carrier-to-noise ratio of uplink and downlink, development 
of  satellites, satellite orbit, multiplexing techniques, Inter-modulation, FDMA and TDMA 
systems, spacecraft system, ground station, basic principles of satellite communication 
design, satellite tracking system, satellite television system, low-noise amplifier, high-power 
amplifier, Very small aperture terminals (VSATs),  MSAT. 
 

303478  ระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม              3(3-0-6) 
  Telecommunication Engineering Systems 
  วิชาบงัคับก่อน: 303271 หลักการสื่อสาร Principles of Communications                        

การแนะนําระบบโทรคมนาคมเชิงเลข การส่งผ่านวงจรข้ันคุณภาพเสียง การสื่อสาร
ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเส้นใยแสง ระบบสายเคเบิลแกนร่วม เทคโนโลยีในระบบสื่อสาร 
การชีลด์ การต่อลงดิน การป้องกันระบบและไฟฟ้าสถิตย์   มาตรฐานและหน่วยงานมาตรฐานสากล 
สัญลักษณ์และแผนผัง การออกแบบระบบ สื่อสารเพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์ การคาดคะเนการขยายตัว ความ
ต้องการทางการสื่อสารในอนาคตและการวางแผน การประมาณราคา 
   Introduction to digital telecommunications, microwave communications, 
satellite communications, optical fiber communications, cable system, communication 
technology, shielding, grounding, static prevention, standards and organizations, symbols 
and charts, system design for commercial purposes, estimation of communication needs in 
the future, and planning. 
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303479  การส่งผ่านสัญญาณสื่อสาร              3(3-0-6) 
  Communication Transmission  

 วิชาบังคับก่อน: 303313 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 Electromagnetic Fields and 
Waves I 
ทฤษฎีสายนําสัญญาณ ทฤษฎีสายนําสัญญาณแบบวงจรกระจาย การส่งผ่านของคลื่น 

แม่เหล็ก ไฟฟ้าในสายทรงกระบอก แกนร่วมและในท่อนําคลื่น ดิสเพอร์ชันในท่อนําคลื่น ชิ้นส่วนวงจรแบบ
พาสซีฟ วงจรเรโซแนนซ์อาร์แอลซี และวงจรเรโซแนนซ์แบบโพรง วงจรกรองสัญญาณประเภทต่าง ๆ ไอ
โซเลเตอร์และเซอร์คูเลเตอร์ การส่งผ่านของคลื่น ในชั้นบรรยากาศโลก การสะท้อนของบรรยากาศ การ
สะท้อนของคลื่นจากผิวโลกบริเวณ เฟรสเนล การเลี้ยวเบน การคํานวณระบบสื่อสารท่ีใช้คลื่นวิทยุ 
มาตรฐานการส่งสัญญาณ 
     Theory of waveguide, electromagnetic propagation in cylindrical waveguide, 
dispersion, elements in passive circuit, RLC resonance circuit, types of filtering circuits, 
circulators, wave propagation through atmosphere, atmospheric and ground reflection, 
Fresnel, wave bending, calculation of radio wave communication, and signal transmission 
standards. 
 

303481  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2             1(0-3-1) 
   Telecommunication Engineering Laboratory II 
  วิชาบังคับก่อน: 303271 หลักการสื่อสาร Principles of Communications                        

ปฏิบัติการเก่ียวกับการแปลงจากอนาลอกเป็นดิจิตอล การแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณ
ดิจิตอล การกล้ําสัญญาณดิจิตอลเชิงขนาด การกล้ําสัญญาณดิจิตอลเชิงมุม แบบรูปตา และการแยกและการ
รวมเชิงแสง 
     Experiments in analog-to-digital conversion, data formatting, amplitude shift 
keying, phase shift keying, eye-pattern, and optical splitting and combining. 
 

303482  วิศวกรรมโทรศัพท์               3(3-0-6) 
   Telephone Engineering 

หลักการและการทํางานของชุมสายโทรศัพท์ ข่ายสายต่าง ๆ บล็อกไดอะแกรมและการ
ทํางานของระบบโทรศัพท์หลายๆระบบ หลักการทํางานของระบบสวิทชิ่งและการทํางานของระบบดิจิตอล 
สวิทชิ่งและระบบซิกแนลลิงต่าง ๆ ของระบบโทรศัพท์ ทฤษฎีเบื้องต้นและโครงสร้างของชุมสายระบบ
ดิจิตอล  การนําระบบพีซีเอ็ม และระบบมัลติเพล็กซ์มาใช้ในระบบชุมสายดิจิตอล และวิธีบํารุงรักษา
สายโทรศัพท์ 
    Introduction to telephone system, operation of different types of telephone 
systems, signalling and switching techniques in telephone systems, basic theory and 
structure of digital telephone system, applications of PCM and Multiplexing in digital 
telephone systems, and telephone system maintenance. 
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303483  ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี               3(3-0-6) 
  Mobile Telecommunication 

แนะนําระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบเซลลูล่าร์ ความรู้ท่ัวไปของระบบโทรศัพท์ เคลื่อนท่ี 
ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบเซลลูล่าร์ ความรู้ เบื้องต้นของการวางเซลในระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบเซลลูล่าร์ พ้ืนท่ีครอบคลุมเซล สภาพแวดล้อมและการกระจายคลื่นของสถานีส่งและ
รับในระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเซลลูล่าร์ ระบบสัญญาณควบคุมของระบบโทรศัพท์ เคลื่อนท่ีแบบเซลลูล่าร์ 
วิธีการออกแบบเซลในระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบเซลลูล่าร์ การเกิดการรบกวนชนิดโคแชลแนลอินเตอร์
เฟอร์เร้นท์ การแฮนด์ออฟ สายอากาศของสถานีฐานและสายอากาศของโทรศัพท์เคลื่อนท่ี การบริหาร
ความถ่ีและการจัดสรรช่องสัญญาณ ระบบชุมสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบดิจิตอล 
โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล 
   Introduction to cellular telephone system, basic ideas of mobile telephone 
system, basic theory of cellular system, cell sites installation and planning, cell service 
area, environment and signal propagation of transmit and receive stations, control signal 
system, cell site design, co-channel interference, hand-off techniques, antennas, frequency 
and channel planning, digital personal wireless telephone system. 

 

303484  การสื่อสารเก่ียวกับสถิติ                3(3-0-6) 
  Statistical Communication 

ความน่าจะเป็น สัญญาณและสัญญาณรบกวนแบบยถากรรม ค่าเฉลี่ยแบบเวลาและ
ค่าเฉลี่ยแบบท้ังหมด การพิจารณาค่าของฟังก์ชั่นหาสัมพันธ์ ค่าสเปกตรัมของความหนาแน่นกําลังงาน การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัญญาณ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
     Probability, random signal and noise, time average, mean, correlation 
function, power spectral density, signal estimation, and applications. 
 

303485  การสื่อสารไร้สาย                 3(3-0-6) 
  Wireless Communications 

บทนําเก่ียวกับการสื่อสารไร้สาย ระบบการสื่อสารไร้สาย การเข้ารหัส การมอดูเลต และ
การส่งสัญญาณในระบบการสื่อสารไร้สาย การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนท่ี ระบบเซลลูล่าร์ การสื่อสารส่วน
บุคคลไร้สาย โครงข่ายของระบบการสื่อสารไร้สาย มาตรฐานสําหรับการสื่อสารไร้สาย การเชื่อมโยงระบบ
การสื่อสารไร้สาย 
     Introduction to wireless communications, encoding, modulation techniques, 
signal transmission in wireless communications, mobile wireless communications, cellular 
system, persanal wireless communications, wireless communication network, wireless 
standards, and connection between wireless systems. 
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303486  การจําลองการทํางานของระบบการสื่อสาร               3(2-2-5) 
  Simulation of Communication Systems 

การจําลองผลการทํางานของสัญญาณและระบบ สัญญาณตามยถากรรมและสัญญาณ
รบกวน การสร้างรูปแบบจําลองของการสื่อสารระบบอนาลอกและดิจิตอล การวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการ
จําลองผลการทํางาน 
     Modelling of signals and systems, random signals and noise, simulate digital 
and analog communication systems, and analyze the simulated system. 
 

303487  การออกแบบและวิเคราะห์ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร ์           3(2-2-5) 
  Computer Network Analysis and Design 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และการวิเคราะห์โดยเน้นเก่ียวกับการ   สื่อสารข้อมูล
โหนดเครือข่ายและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของเครือข่าย เช่นการหาเส้นทาง และควบคุมการเดินทาง 

   Computer network systems, analysis emphasized on data communications, 
nodes, networks and network analyses such as path finding and routing control. 

 

303491  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 1             3(2-2-5) 
  Special Topics in Electrical Engineering I 

หัวข้อพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันในด้านไฟฟ้ากําลัง เนื้อหาวิชาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในแต่ละภาคการศึกษา 

    Special topics of current technology in electrical power area. The course 
details may be changed appropriately for each semester. 
303492  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 2             3(2-2-5) 
  Special Topics in Electrical Engineering II 

หัวข้อพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันในด้านไฟฟ้ากําลัง เนื้อหาวิชาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในแต่ละภาคการศึกษา 

    Special topics of current technology in electrical power area. The course 
details may be changed appropriately for each semester. 
 

303493  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1             3(2-2-5) 
  Special Topics in Telecommunication Engineering I 

หัวข้อพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันในด้านวิศวกรรมสื่อสาร เนื้อหาวิชาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในแต่ละภาคการศึกษา 

    Special topics of current technology in communication engineering area. 
The course details may be changed appropriately for each semester. 
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303494  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2              3(2-2-5) 
  Special Topics in Telecommunication Engineering II 

หัวข้อพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันในด้านวิศวกรรมสื่อสาร เนื้อหาวิชาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในแต่ละภาคการศึกษา 

    Special topics of current technology in communication engineering area. 
The course details may be changed appropriately for each semester. 
 

303496  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1              1(0-3-1) 
  Electrical Engineering Project I 
  ศึกษาท่ีมาและความสําคัญของหัวข้อปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีสนใจเพ่ือกําหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตการดําเนินโครงงาน รวมท้ังศึกษาเทคนิควิธีในการแก้ไขปัญหา จัดทํารายงานและ
นําเสนอความคืบหน้าต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน 

Study the source and the importance of the electrical engineering topic of 
interest in order to establish objectives and scopes of the project, study of problem-
solving methodology, make the report and present the project progress to project advisor 
and committees. 
 

303497  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2              2(0-6-3) 
  Electrical Engineering Project II 
  วิชาบังคับก่อน: 303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  

วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างโครงงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตจะต้องเสนอรายงานและ
ข้อสรุปของโครงงานท่ีทําต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานและกรรมการเม่ือสิ้นสุดการศึกษา 

Research and development for projects in electrical engineering. Students 
have to present their projects and conclusions at the end of semester. 

 

305171  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์     3(3-0-6) 
  Computer Programming 

หลักการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทํางานร่วมกันระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 
    Computer concepts; computer components; hardware and software 
interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-level 
language programming; programming applications for problem solving in engineering.   
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3.1.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1. เลขสามตัวแรก 

    001 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. เลขสามตัวหลัง 

   2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)  หมายถึง วิชาศึกษาท่ัวไป ปี พ.ศ.2555 
   2.2 เลขรหัสตัวท่ีสอง (หลักสิบ)  หมายถึง หมวดหมู่ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
    กลุ่มวิชาภาษา ประกอบด้วย 
    เลข 0 หมายถึง  ภาษาไทย 
    เลข 1 หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 
    เลข 2  หมายถึง  รายวิชาด้านมนุษยศาสตร์ 
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย 
    เลข 3 หมายถึง  รายวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
    เลข 7 หมายถึง  รายวิชาด้านวิทยาศาสตร ์
    กลุ่มวิชาพลานามัย ประกอบไปด้วย 
    เลข 8  หมายถึง  รายวิชาด้านพลานามัย 
   2.3 เลขรหัสสุดท้าย (หลักหน่วย)  หมายถึง อนุกรมในกลุ่มรายวิชา 

 
   เลขรหัสสามตัวแรก  

  301   หมายถึง   วิศวกรรมอุตสาหการ 
  302   หมายถึง   วิศวกรรมเครื่องกล 
  303   หมายถึง   วิศวกรรมไฟฟ้า 
  305   หมายถึง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

   เลขรหัสสามตัวหลัง  
   เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง   ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
   เลขรหัสตัวท่ีสอง  หมายถึง   หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
   เลข 0   หมายถึง   วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานและท่ัวไป  
   เลข 1   หมายถึง   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า และสนาม 
   เลข 2-3   หมายถึง   วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
   เลข 4   หมายถึง   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เลข 5   หมายถึง   วิชาวิศวกรรมควบคุม และเครื่องมือวัด 
   เลข 6   หมายถึง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   เลข 7-8   หมายถึง   วิศวกรรมโทรคมนาคม   

  เลข 9   หมายถึง   โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า สัมมนาวิชา 
             เฉพาะพิเศษ 

   เลขรหัสตัวท่ีสาม  หมายถึง  อนุกรมในหมวดหมู่ในสาขาวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห/์ปีการศึกษา) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายสุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State 
University 

สหรัฐอเมริกา 2546 15 15 

    M.Sc. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State 
University 

สหรัฐอเมริกา 2542   

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2539   
2 นายชัยรัตน ์ พินทอง อาจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering New Jersey Institute of Technology, 

Newark 
สหรัฐอเมริกา 2548 15 15 

    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2540   
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่
ไทย 2535   

3 นายอัครพันธ ์ วงศ์กังแห อาจารย ์ Ph.D. Electrical Engineering University of Idaho, Moscow, Idaho, สหรัฐอเมริกา 2547 11 11 
    M.S. Electrical Engineering Vanderbilt University, Nashville, 

Tennessee, 
สหรัฐอเมริกา 2541   

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ไทย 2535   
4 นายนิพัทธ ์ จันทรมินทร์ อาจารย ์ Ph.D. Electronic and 

Electrical Engineering 
University of Leeds อังกฤษ 2551 26 26 

    M.Sc. Electrical Engineering University of Kassel เยอรมันน ี 2545   
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
ไทย 2540   

5 นางสาวมุฑิตา สงฆ์จันทร์ อาจารย ์ Ph.D. Automatic Control 
and Systems 
Engineering 

University of Sheffield, อังกฤษ 2550 35 35 

    M.Eng. Mechatronics Asian Institute of Technology ไทย 2545   
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
ไทย 2542   
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3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 นายไพศาล มุณีสว่าง รองศาสตราจารย ์ -Ph.D.  
(Computer Engineering) 
-M.Eng.Sc  
(Electrical Engineering) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

1. งานวิจัย 
-การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 
มิติ, พ.ศ.2555 
-การตรวจจับตําหนิจากเคร่ืองเอสเจบีแบบ
อัตโนมัติโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการ
เรียนรู้แบบซัฟฟอร์ตเวคเตอร์แมชชีนม, พ.ศ.2554 
2. ตําราเรียน 
-Multimedia Database Retrieval: A 
Humman Center Approach, Springer, 2006 
3. ภาระงานสอน 
-Principle of  Computer Networks 

2 นายสุชาติ         แย้มเม่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-M.Sc. 
 (Electrical 
Engineering) 
-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-Algorithm Development for Investigating 
Adapter Cards, พ.ศ.2553 - 2555 
-Mango grading machine using 
dynamic weight signal processing 
technique, พ.ศ. 2553 – 2554 
-Automatic Corrosion Inspection by 
Using the Golden Template 
Technique, พ.ศ. 2552 - 2554 
-Noise Reduction by Using Exponential 
Smoothing Digital Filter, พ.ศ. 2552 
-Mathematical Model for 
Determination of the Electrical Energy 
of the Home Solar Panel,  พ.ศ. 2552 
-Determine Optimum Tilt Angles of Solar 
Cell Panels for a PV Stand Alone System 
in Phitsanulok, Thailand, พ.ศ. 2552 
-Cross-covariance Matrix Analysis for 
Comparing of Shotgun Bullets, พ.ศ. 2551 
-Optimal Linear Trend Smoothing 
Filers, พ.ศ. 2550 
-Performance of 500 kWp grid 
connected photovoltaic system at 
Mae Hong Son Province, พ.ศ. 2549 
-Design and Testing of a 10 kWp 
Standalone PV prototype for Future 
Community Grid Adapted for Remote 
Area in Thailand, พ.ศ. 2549 
-Economic Evaluation of Photovoltaic 
Systems for Rural Electrification in 
Thailand, พ.ศ. 2549 
-Solar Thermal Energy Evaluation of a 
Parabolic Concentrator, พ.ศ. 2548 
-A LDT Noise Reduction Algorithm for 
Denoising in a digital Image, พ.ศ. 2547 
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-An Application of the Data Adaptive 
Linear Decomposition Transform in 
Transient Detection, พ.ศ. 2546 
-Data Adaptive Linear Decomposition 
Transform, พ.ศ. 2545 
2. ตําราเรียน 
-หลักการไฟฟ้าสื่อสาร, สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2554 
 (ISBN 978-974-03-2770-7) 
3. ภาระงานสอน 
-Mathematics for Digital Signal Processing 
-Digital Signal Processing & Filter Design 
-Digital Signal / Image Processing 
-Optimal Discrete Time Filtering 
-Optimization Theory 
-Electrical Machine II    
-Electrical Circuit Analysis II 
-Stochastic Signals and Systems II 

3 นายสุรเชษฐ์     กานต์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D. 
 (Electrical Engineering) 
-M.Sc. 
 (Electrical Engineering) 
-วศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-ประสิทธภิาพในการตรวจจบัภาพรถโดย
ระบบสีแบบ HSV กรณีในการประยุกต์ใช้กับ
ระบบจอดรถ, พ.ศ.2552 
-ประสิทธภิาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซี
เควนซ์ที่มีการเข้ารหัส, พ.ศ.2552 
-การพัฒนาระบบตรวจจับวิทัศน์แบบอัตโนมัต
สําหรับเฟรคที่หุ้มฟิล์มแล้ว, พ.ศ.2551 - 2553 
-การวิเคราะห์และการคัดสรรความถี่พาห์ที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับระบบส่งสัญญาณร่วม
ด้วยสัญญาณพาหย์่อยบนสายใยแกว้นําแสง
ประเภทหลายโหมดโดยอาศัยกระบวนการ
ทางพันธุศาสตร์, พ.ศ.2551 - 2553 
-การวิเคราะห์ระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซี
เควนซ์, พ.ศ.2551 
-การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์
เพื่อใช้ระบุตัวผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีแสกน
ลายนิ้วมอื โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวดั
พิจิตร, พ.ศ.2551 
-ประสิทธภิาพในการตรวจับภาพรถโดยอาศัย
ระบบสีแบบ RGB และ HSV: กรณีในการ
ประยุกต์ใช้กับระบบจอดรถ, พ.ศ.2550 
-การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพือ่การ
บริหารยาได้ตรงเวลาสําหรับผู้ปว่ย: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวดั
พิจิตร, พ.ศ.2550 
-ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการ
รถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ.2550 
-เคร่ืองอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ีจากพลังงาน
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แสงอาทิตย์สําหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ควบคุมด้วยตัวควบคุมระบบโครงข่ายประสาท
เทียม, พ.ศ.2549 
-โครงการพัฒนาระบบที่จอดรถอจัฉริยะ, พ.ศ.2548 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Communication   
-Telecommunication Engineering Laboratory II 
-Principles of Communications 
-Telecommunication Engineering Laboratory I 
-Satellite Communications 
-Stochastic Signals and Systems I 
-Coding Theory 

4 นายธนิต           มาลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D. 
 (Electrical Engineering) 
-M.Sc.  
(Electrical Engineering) 
-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมระบบควบคุม) 

1. งานวิจัย 
-การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ 
(SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและ
ทฤษฎีหลายมาตราสว่น, พ.ศ. 2553 
-การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่าย
อุปทาน, พ.ศ. 2552 
-Application of Numerical Method on 
Financial Analysis, พ.ศ. 2549 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Applied Electrical Engineering Mathematics 
-Special Topic in Signals and Systems 
-Control Systems 
-Control Systems for Computer Engineering 
-Special Topic in Computational Methods 

5 นายยงยุทธ       ชนบดีเฉลิมรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-วศ.ม.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-ระบบเตือนภยัน้ําทว่มฉับพลันในบริเวณพื้นที่
เสี่ยงภัย, พ.ศ. 2551 - 2553 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Engineering Electronics 
-Optical Communications   
-Fundamental Electronics 
-Electronics for Computer Engineering 

6 นางสาวพนมขวัญ                                ริยะมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D.  
(Electrical & 
ComputerEngineering) 
-M.S.E.CE.  
(Electrical & 
ComputerEngineering) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การบีบอัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจจากคุณลักษณะ
ของกลุ่มรวมคิวอาร์เอส, พ.ศ. 2552 
-การตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนที่ของวัตถ,ุ 
พ.ศ. 2550 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Fundamental of Data Structures and 
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Algorithms 
-Digital Image Processing 

7 นายสมพร                                    เรืองสินชัยวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิสําหรับทดสอบเร
โซแนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ควบคุมโดยไอพีดี, 
พ.ศ. 2553 -2555 
-การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้
ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว, พ.ศ. 2553 -2554 
-ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมช
สําหรับวิเคราะหก์ารถ่ายเทความร้อนดว้ย
โครงข่ายประสาทเทียม, พ.ศ. 2553 -2554 
-วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้า
ขณะทํางาน, พ.ศ. 2552 -2553 
-ตัวอัดประจุแบตเตอร่ีแบบพกพาสําหรับยาน
ยนต์ขนาดเล็กสองล้อ, พ.ศ. 2552 -2553 
-การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อ
ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า, พ.ศ. 2552 -2553 
-การจาํลองแบบ Intelligent-Bus (i-bus) ใน
ระบบควบคุมแสงสว่าง, พ.ศ. 2551 -2552 
-การวางแผนควบคุมไฟจราจรแยกโคกมะตมู
อย่างเหมาะสมที่สุด, พ.ศ. 2550 -2551 
-Optimising battery usage, พ.ศ. 2549 - 2550 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electrical Machine II    
-Electrical Power plants and Substations 
-Electrical Machine I 
-Electrical Engineering Laborator III 
-Theory of  Electrical Machines 
-Alternative Energy Systems 

8 นางสาวมุฑิตา  สงฆ์จันทร์ อาจารย ์ -Ph.D. 
 (Automatic Control & 
Systems Engineering) 
-M.Eng. 
 (Mechatronics) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การเปรียบเทยีบสมรรถนะของระบบควบคุม
โดยใช้การควบคุมแบบเรียนรู้ซํ้าพหุนามของ
เมทริกซ์ G อันดับหนึ่งและอันดับสูงกวา่เมื่อ
ใช้ค่าถ่วงน้ําหนักแบบปรับค่าได,้ พ.ศ. 2551 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Circuits and Logic Design 
-Electrical Engineering Laboratory IV 
-Control Theory 
-Control Systems 
-Microprocessors 
-Control Systems for Computer 

9 นายนิพัทธ์                                    จันทรมินทร์   อาจารย ์ -Ph.D.  
(Electronic and 
Electrical Engineering) 
-M.Sc. 

1. งานวิจัย 
-New Switch-Control Technique for 
Multiphase Interleaved Converters 
with Current Sharing and Voltage 
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 (Dipl.-Ing. in Electrical 
Engineering) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง) 

Regulation พ.ศ. 2554 
-Model-Based Maximum Power Point 
Tracking พ.ศ. 2553 
-Performance Analysis of Interleaved 
Converter for Maximum Power Point 
Tracking พ.ศ. 2553 
-Analysis of Multiphase Interleaved 
Converter by Using State-Space 
Averaging Technique พ.ศ. 2552 
-A New Dynamic Model for Lead-Acid 
 Batteries พ.ศ. 2551 
-Control of a Two-Phase Bi-directional 
Interleaved Converter for Maximum 
Power Point Tracking พ.ศ. 2551 
2. ตําราเรียน 
-การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน: ทฤษฎีและ
ปฏิบัติการ, พ.ศ. 2546 (ISBN: 9747195526) 
3. ภาระงานสอน 
- Electrical Circuit Analysis I 
- Electrical Engineering Laboratory I  
- Power Electronics   
- IIIumination Engineering  
- Photovoltaic System Technology 
- Power System Protection 

10 นายอัครพันธ ์ วงศ์กังแห อาจารย ์ -Ph.D. 
(Electrical Engineering) 
-M.Sc. 
 (Electrical Engineering)  
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-คุณลักษณะความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าและเคมี ใน
สภาวะการเกิดเงาบางส่วนบนเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสง, พ.ศ.2552 
-การพัฒนาแบตเตอร่ีไอรอนโดยใช้สารประกอบ
เชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุม, พ.ศ.2552 
-สร้างและทดสอบจุดต่อพีเอ็นจาก
สารประกอบอินทรีย์ คาร์บอนในกลุ่มสารทรา
ซิชั่นเฮกซะดีไฮโดร (12) แอนนลูีน, พ.ศ.2552 
-ระบบเคร่ืองวัดแบบวิสชัวล์เพื่อใช้วัด
คุณลักษณะการประมวลสัญญาณเสียงดิจิตอล
ที่อยู่ภายใต้สัญญาณรบกวนในสภาพใชง้าน
เสมือนจริง, พ.ศ.2551 
-Infrared Controlled Lighting Switch (IR 
Switch), พ.ศ.2549 
-ระบบเพื่อ ลดวงรอบเวลาของเคร่ืองจักร
อัตโนมัติ “Auto Tweak Machine Cycle 
Time Reduction”, พ.ศ.2549 
2. ตําราเรียน 
- การโปรแกรม CA-Clipper 5.2 บนเน็ตเวิร์ก
, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Circuit and Logic Design II 



มคอ.2 
75 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

-Research Methodology in Science and 
Technology 

11 นางสาวแคทรียา        สุวรรณศรี   อาจารย ์ -D.Eng. 
(Energy) 
-M.Eng. 
(Electrical Engineering) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
- การพัฒนาและสร้างหมอ้แปลงทดสอบ
ไฟฟ้าแรงสูง 50kV, พ.ศ.2552 
-การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเดอร์ 
ขนาด 100kV, พ.ศ.2553 
2. ตําราเรยีน 
3. ภาระงานสอน 
-Fundamental of Electrical Engineering 
-Electrical System Design   
-Introduction of Electrical Engineering 
-Power System Engineering 
-High Voltage Engineering  
-Power system Operation and Control 

12 นายสุรเดช                              
 

จิตประไพกุลศาล อาจารย ์ -Ph.D. 
(Electrical Engineering 
& Computer Science) 
-B.S.  
(Mathematics) 

1. งานวิจัย 
-Feasibility Study of using Design Pattern to 
Assess Quality  of  software design, พ.ศ.2548 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Algorithm Analysis and Design 
-Principle of Software Engineering 
-Computer Programming 
-Advanced Computer Programming 
-Fundamental of Management 
Information Systems 
-Advanced Computer Programming 

13 นางศุภวรรณ                                
 

พลพิทักษ์ชยั อาจารย ์ -Ph.D. 
 (Automatic Control & 
Systems Engineering) 
-M.Eng. 
 (Mechatronics) 
-วศ.บ. 
(ระบบควบคุมและ 
เคร่ืองมือวัด) 

1. งานวิจัย 
-การเปรียบเทยีบระหว่างวธิีเคอร์เนลและ
โครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้การวิเคราะห์
เชิงประสบการณ์ของแบบจําลองถดถอยชนิด
ปรับตัวได,้ พ.ศ. 2553 
-Detecting float screws in screw 
fastening process using classification 
techniques, พ.ศ. 2554 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Applied Electrical Engineering Mathematics 
-Electrical Engineering Project I 
-Electrical Engineering Laboratory IV   
-Electrical Engineering Materials 
-Electrical Engineering Mathematics 
-Electrical Instrumentas and Measurements 
-Electrical Engineering Project II 
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14 นายชัยรัตน์                                  พินทอง อาจารย ์ -Ph.D.  
(Electrical Engineering) 
-วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อ
นําคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ, พ.ศ. 2553 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Telecommunication Engineering Laboratory II 
-Radio-Wave Propagation 
-Telecommunication Engineering Laboratory I 
-Communication Network and 
Transmission Lines 
-Antenna Theory 
-Mathematics for Approximation 
-Electromagnetic Theory 

15 นางสาวพรพิศุทธิ ์                              วรจิรันตน์   อาจารย ์ -Ph.D. 
(Bioengineering) 
-M.Eng. 
 (System Engineering) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส)์ 

1. งานวิจัย 
-เคร่ืองเขย่าถุงเลือดและชั่งน้ําหนัก, พ.ศ.2554 
-เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถโปรแกรมได้, 
พ.ศ.2552 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electrical Engineering Laboratory II 
-Microcontroller & Microcomputer Interfacing 
-Microprocessors 

16 นางสาววรลักษณ์                       คงเด่นฟ้า อาจารย ์ -PhD. 
(Computer Science 
and Engineering) 
-M.Eng. 
(Computer Engineering) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเดก็กลุ่ม
เสี่ยงในระบบการศึกษา, พ.ศ. 2554 – 2556 
-Web Service Searches, พ.ศ. 2553 – 2554 
-Flood Warning System Development and 
Capacity Building on Disaster Management 
for Local officers, พ.ศ. 2554 – 2555 
-ระบบสนับสนุนการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการ
จัดการและแลกเปลีย่นความรู้ของนักวิชาการ, 
พ.ศ. 2553 – 2555 
-Spreadsheet-based Web mashups, 
พ.ศ. 2553 – 2555 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Principle of Artificial Intelligence 
-Computer Engineering Project I 
-Special Topic in Computer Systems 
-Fundamental of Database Systems 
-Computer Engineering Project II 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

17 นายพงศ์พันธ ์                             กิจสนาโยธิน   อาจารย ์ -Ph.D.  
(Computer Science) 
-วศ.ม. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Compiler  
-Compiler Construction Construction 

18 นายพนัส  นัถฤทธิ ์ อาจารย ์ -Ph.D.  
(Mechatronics) 
-M.Eng. 
 (Mechatronics), Awards  
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-โครงการพัฒนาระบบออกแบบเส้นทางและ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยทฤษฎี 
Wavefront สําหรับใช้งานภายใต้สถานการณ์
จริง พ.ศ. 2554-2555 
-การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุด
ขับเคลื่อนมอเตอร์สําหรับรถยนต์ไฟฟา้ พ.ศ. 
2554-2555 
-สวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่างควบคุมด้วยแสง
อินฟราเรด พ.ศ. 2548-2549 
-โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ
นอกอาคาร พ.ศ. 2547-2548 
-อัลกอริทึมสําหรับการวัดค่าสัญญาณที่เวลา
จริงในระบบไฟฟ้ากําลัง พ.ศ. 2547-2548 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Research Methodology in Science and 
Technology 
-Microcontroller & Microcomputer Interfacing 
-Microprocessors & Microcomputers 
-Microprocessors 

19 นางสุพรรณนิกา วัฒนะ อาจารย ์ -Ph.D. 
(Energy Planning & 
Policy) 
-วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
-Impacts of  Electricity Market Reforms on 
the Choice of Nuclear and other Generation 
Technologies, พ.ศ. 2553–2555  
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Power System Engineering 
-Power System Analysis 
-Electrical System Design 
-Special Topics in Electrical Engineering I 

20 นายสุวิทย ์ กิระวิทยา อาจารย ์ -วศ.ด.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
- SONAQUA-Self-organized 
nanostructures as basic elements for 
the quantum information in Project 
program: nanoQUIT – nanoelectronic 
semiconductor structures for the 
quantum information technology,  
พ.ศ. 2548-2551 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

21 นายปยิดนัย  ภาชนะพรรณ์ อาจารย ์ วศ.ม.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวจิัย 
-โครงการพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกสแ์บบหร่ีไฟ
สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต,์ พ.ศ. 2549 – 2551 
-การลดค่าไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศแบบชิล
เลอร์: กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิของ
คอนเดนเซอร์, พ.ศ. 2549 – 2552 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields and Waves I 
-Electrical Engineering Laboratory IV 
-Electrical System Design 
-Power System Analysis 

22 นายแสงชัย                                 มังกรทอง อาจารย ์ -M.Eng. 
(Telecommunications) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
–ระบบตรวจการได้ยิน, พ.ศ.2551 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Wireless Communications 

23 นายภาณุพงศ์                              สอนคม อาจารย ์ -วศ.ม. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming 
-Computer Architecture & Organization 
-Computer Engineering Project I 
-Operating Systems 
-Computer Engineering Project II 
-Principle of  Network System Programming 

24 นายเศรษฐา                                ตั้งค้าวานิช อาจารย ์ -วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
-วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Microcontroller and Microcomputer 
Interfacing 
-Microprocessor and Assembly Language 

25 นายสิรภพ                                  คชรัตน์ อาจารย ์ -วศ.ม.  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Discrete Mathematics for Computer 
Engineering 
-Algorithm Analysis and Design 
-Computer Programming 

26 นายรัฐภูมิ  วรานุสาสน ์ อาจารย ์ -M.Eng. 
(Computer Science) 
-วศ.บ.  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming- 
-Principle of computer graphics 
 



มคอ.2 
79 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 

27 นางสาวศิริพร เดชะศิลารักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า)  

-วท.บ.  

(วัสดุศาสตร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Programming 
-Digital Circuit and Logic Design 

28 นายสราวุฒิ  วัฒนวงศ์พิทักษ ์ อาจารย ์ -M.Eng. 

(Electrical Engineering) 

-วศ.บ. (เกียรตินิยม) 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Power System Analysis 
-Fundamental of Electrical Engineering 
-Electrical Circuit Analysis I 
-Power and Industrial Electronics 
-Power System Analysis 

29 นางสาวจิราพร  พุกสุข อาจารย ์ วศ.บ.  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. งานวิจัย 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
-Computer Engineering Project I 
-Discrete Mathematics for Computer 
Engineering 
-Computer Programming 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางาน

จริง ดังนั้นหลักสูตรได้กําหนดรายวิชาฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับซึ่งบังคับ
ให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี ้
(1)   ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
(2)     บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3)     มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
(4)     มีระเบียบวินัยในการทํางาน เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได ้
(5)     มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได ้

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  ป ี3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
 ตามข้อกําหนดในคู่มือการทําโครงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.1 คําอธิบาย 
การทําโครงงานของหลักสูตร นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาว่าด้วยการทําโครงงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าท้ังหมด 2 รายวิชา โดยมีลําดับการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ดังนี ้
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ลงทะเบียนวิชา 303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 และได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์ผู้สอน 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ลงทะเบียนวิชา 303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 โดยมีข้อกําหนดของ 

รายวิชาว่านิสิตต้องสอบผ่านวิชา 303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
 นิสิตสามารถทํางานร่วมกัน มีความชํานาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทํา
โครงงาน รวมไปถึงพัฒนาทักษะการนําเสนอ 

5.3 ช่วงเวลา  
ตลอดปีท่ี 4 (2 ภาคการศึกษา) 

 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 จํานวนหน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นรายวิชา ดังนี ้
 303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1   จํานวน 1 หน่วยกิต 
 303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2   จํานวน 2 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ  
การให้คําแนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิต เช่น 

  1) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนํานิสิต โดยให้นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวข้อท่ี
นิสิตสนใจ 
  2) อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต 
  3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โครงงาน วิจัย เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์  
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
  1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําวิจัยโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจําวิชา 
อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์  
  3) ประเมินผลการทํางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดใน
แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยท่ัวๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือ

ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีข้ึนในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นําอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งม่ันในการ
ให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การ
สอนและกิจกรรมนิสิตท่ีจะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ และทําหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละ 

การสอนแทรกในวิชาเรียนท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

(2)  มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อไประดับสูงข้ึนไปได ้

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

(3)  มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้สูงข้ึนไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

การมอบหมายงานท่ีมีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพ่ือจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(4) คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร 
การทํากิจกรรมท่ีต้องมีการจัดสรรงาน คนและเวลา 

(5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทํางานเป็น
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 

การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร 
การทํากิจกรรมท่ีต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(6)  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค 
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างด ี

การมอบหมายงานท่ีต้องมีการนําเสนอในลักษณะปาก
เปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 

(7) เข้าใจงานทางวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง และมีวิสัยทัศน์
ทางวิชาชีพกว้างไกล 

(1) มีการจัดอบรม บรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในสาขาวิชา 
(2) มีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือเปิดโลก
ทัศน์ในด้านวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

  (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

 (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสัมคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาชา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

    (6) มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนสิิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา

ท่ีมอบหมาย 
 (2) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

 2.2  ความรู ้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

 (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง เป็นระบบสากล และทันสมัย 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 (5) มีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของ
ตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้
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 2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
  ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ

ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

 2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
  ประเมินจากผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่างๆ คือ 
  (1) การทดสอบย่อย 
  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทํา 
  (4) ประเมินจากการทําโจทย์การบ้าน 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีด ี
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(6) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงองค์ความรู้
จากศาสตร์ อ่ืนๆ เ พ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

           2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) กําหนดกรณีศึกษาท่ีให้นิสิตจดัทํารายงานกลุ่ม 
  (2) กําหนดโจทย์การบ้าน 
  (3) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎ ี
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบ
ท่ีใหน้ิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ท่ีเรียนมา 
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 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

  (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  (4) รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคมและประเทศชาต ิ

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  ใช้การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานท่ีต้องประสานงาน
กับผู้ อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี ้

(1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบัติงานไดเ้ป็นอย่างด ี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลท่ัวไป 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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  2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
  (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี

 (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

 (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 

 (5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องได ้

 (6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ
ของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้
อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา 
และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรียน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
 (2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคํานวณ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ในตาราง 3.1 มีความหมายดังนี้ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) คุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
2) มีจิตสาธารณะ 

3.1.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
2) ให้ผู้เรียนร่วมคิดร่วมสร้างสร้างวัฒนธรรมในชั้นเรียน โดยมีส่วนร่วมกําหนด
กฎระเบียบของข้ันเรียน และกํากับให้เป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว ้
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นย้ําการเป็นพลเมืองท่ีดีและมีจิตสาธารณะ  

3.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินผลการจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ครบถ้วนตรงตามเวลากําหนด การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการทํากิจกรรม 
ตลอดจนการไม่คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์เป็นต้น 
2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีแสดง
ถึงการมีจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร  

3.1.2 ด้านความรู้ 
3.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

1) รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต 
2) รู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก 
3) รู้เท่าทันกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และการ
ปกครอง 
4) ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา วิถีชีวิตสังคมไทย อาเซียน 
สังคมโลก 
5) ตระหนัก รู้เท่าทันต่อการดําเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
จกัรวาล 
6) เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจมนุษย์ เข้าใจ
ธรรมชาต ิ

3.1.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
1) ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการวางแผนพัฒนาความรู้ 
ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
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2) ส่งเสรมิให้ผู้เรียน สร้างความเชื่อมโยงการเรียนรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ ท่ี
ครอบคลุมวงจรชีวิตของผู้เรียนท้ังการเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  
3) เร่งเร้าให้ผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ความรู้ และวิธีการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันท้ังในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  
4) เร่งเร้าให้ผู้เรียน มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้ความสําคัญต่อเป้าหมายของการ
เรียนรู้ เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบยั่งยืน 

3.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง 
ความรู้ และวิธีการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันท้ังในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียน 
2) ประเมินจากความสามารถในการการเชื่อมโยงการความรู้ ความเข้าใจมนุษย์ 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จักรวาล และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน ในการทํา
โครงการกิจกรรม หรอืนําเสนอผลงาน  
3) ประเมินจากบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงให้เห็นถึง รู้เท่าทันต่อการเป็น
พลเมืองโลก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และการปกครอง 
4) ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาค 

 3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3) มีการสร้างนวัตกรรม 
4) สร้างนิสิตให้มีความสุขท้ังกายและจิตใจตามหลักศาสนา 
5) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 

3.1.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดการเรียนการสอนในลักษณะใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning) 
โดยให้ผู้เรียนกําหนดปัญหาในการเรียนรู้ ตั้งสมมติฐานอันเป็นท่ีมาของปัญหา และ
หาทางทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
ดว้ยกัน  
2) จัดการเรียนการสอนในลักษณะเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ของตนเอง 
(Constructivism) โดยสร้างให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกับความรู้
เดิมท่ีมีอยู่ในผู้เรียน  
3) จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Cocept 
Attainment) โดยมุ่งให้ผู้เรียนทราบถึงคุณลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือเหตุการณ์ใดๆ สามารถระบุลักษณะเด่น ลักษณะรอง ลักษณะท่ีเหมือนกัน 
ลักษณะท่ีแตกต่าง และนําความคิดรวบยอดท่ีเกิดข้ึนไปใช้  
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4) จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถใน
การใช้ความคิด พิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบมีเหตุผล เพ่ือนําไปสู่การ
การปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามบริบทสามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล 

  3.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ผ่านการอภิปรายในชั้นเรียน 
รายงาน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล 
2) ประเมินจากโครงการ กิจกรรม หรือการนําเสนอ โดยประเมินจากความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์หรือมีการสร้างนวัตกรรม 
3) ประเมินด้วยกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จําลอง โดยผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
ประเมิน 
4) ประเมินจากโครงการ กิจกรรม หรือการนําเสนอ โดยประเมินจาก
ความสามารถและวิธีการแสวงหาความรู้นอกชั้นเรียน 
5) ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาค 

3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 
3.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 

1) เรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2) ฝึกฝนการใช้ร่างกายเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ 
3) มีบุคลิกภาพเปน็ท่ียอมรับของสังคม  
4) มีพฤติกรรมการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ 

3.1.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

1) ใช้การเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and 
Collaborative Learning) มุ่งเน้นการประสานการทํางาน มีส่วนร่วมและร่วมมือ 
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่ม เน้นการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทําให้สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2) จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการ
ปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกต่างๆ โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝน เพ่ิมพูน
ความสามารถในการประสานการทํางานของกล้ามเนื้อร่างกาย จากการสาธิต
ทักษะโดยผู้สอน ฝึกปฏิบัติ และเชื่อมโยงจนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ี
สมบูรณ์  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความคล่องแคล่วและการ
กระทําอย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดข้ึน
ในตัวผู้เรียนฝึกฝนการใช้ร่างกายเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการมี
บุคลิกภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
เป็นผู้นําและเป็นผู้ตามท่ีดี  
4) จัดกิจกรรมมีการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิธีการป้องกัน สร้าง
เสริมสุขภาพ จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผู้สอน 
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3.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในกิจกรรมและโครงการการเรียนการ
สอน  
2) ประเมินความรับผิดชอบ การประสานงาน และการร่วมมือ โดยให้ผู้เรียน
ประเมินตนเองและประเมินเพ่ือน 
3) ประเมินผลจากการพัฒนาการของความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจของ
ผู้เรียน 
4) ประเมินผลจากการประเมินตนเองของผู้เรียนและเพือน ในด้านบุคลิกภาพ 
และการยอมรับ  
5) ประเมินผลจากการบันทึกการเรียนรู้ โดยประเมินจากการมีพฤติกรรมการ
ป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ 

3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
 สารสนเทศ 

1) สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาเพ่ือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) มีทักษะทางคณิตศาสตร์ พูด เขียน และปฎิสัมพันธ์ 

3.1.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้การเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อ 
(Connectivism) โดยมุ่งเน้นการเชือ่มต่อท่ีมีความจําเพาะเจาะจง และ
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีมีความสําคัญมากกว่าความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
การปริทัศน์ความรู้ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน เชื่อมโยง และนําเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลจากการนําเสนอในชั้นเรียน โดยประเมินประสิทธิผลในการสื่อสาร 
2) ประเมินผลจากทํารายงาน กิจกรรม โครงการ หรือการวิจัย  โดยประเมินจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็น ตลอดจนการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
พูด เขียน ปฎิสัมพันธ์ และการแก้ปัญหา 
3) ประเมินผลจากการความสามารถในการเข้าใช้และนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  
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3.1. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
� ความรับผิดชอบหลัก � ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษา 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

 001201 ทักษะภาษาไทย � � �    � � � �    �  �  � � �  

 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน � �  �  �  � � �    �  �  � � � � 

 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา � �  �  �  � � �    �  �  � � � � 

 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ � � � � � �  � � �    �  �  � � �  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
� ความรับผิดชอบหลัก � ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

 001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า �  �      �   � � �      �  

 001222 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม � � � � � � � � �  � � � �  �  � � � � 

 001223 ดุริยางควิจักขณ์ � � � �  � � � � �  � � � � �  �    

 001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน � � � �  �  �  � � �  � �   �    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
� ความรับผิดชอบหลัก � ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

 001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน � �  �  � � � �   � � � � �   �  � 

 001232 กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต �  � � � � �  �     �    �    

 001233 ไทยกับประชาคมโลก � � � � �    �     �     � �  

 001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  �    � � �  �   � �    �  �  

 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 001236 การจัดการการดําเนินชีวิต � � � �    �    � � �  � � �    

 001237 ทักษะชีวิต � �    �  � � �  �  �    �  �  

 001238 การรู้เท่าทันสื่อ � � � � � � � � �   � � �   � � � �  

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 
94 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศกึษาทั่วไป ปี 2555 
� ความรับผิดชอบหลัก � ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

 001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม � � � � � � � � � �   � �    �  �  

 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน �  �      �     �    �  �  

 001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน � � � � � � � � � � �  � �    � � � � 

 001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน � � �     � � �   � �   � � �  � 

 001275 อาหารและวิถีชีวิต �  �   � � �  �   � �   � � �   

 001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว � � � �   � � � �   � �    �   � 

 001277 พฤติกรรมมนุษย์ �  � � � �  � � �  �  � � � � � � �  

 001278 ชีวิตและสุขภาพ � � � � � � � � � �  �  � � � �   � � 

 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน � � � � �  � � � �   � �    �  � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
� ความรับผิดชอบหลัก � ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

 001281 กีฬาและการออกกําลังกาย � � �   � � � � � � � � � � � �  � �  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ 

ผลการเรียนรู้ในตาราง 3.2 มีความหมายดังนี้ 
 1 คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
  1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1.6 มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ 
 2 ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี
  2.2 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ สากล และทันสมัย  
  2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  2.5 มีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกต์แก้ไขปญัหาในงานจริงได ้
 3 ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีด ี
  3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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  3.6 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงองค์ความรู้จาก
ศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
  4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ท่ีเหมาะสม 
  4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
  4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  4.4 รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
  4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคมและประเทศชาต ิ
 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
  5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลกัษณ์ 
  5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องได ้
  5.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ 

���� ความรับผิดชอบหลัก ���� ความรับผิดชอบรอง   
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
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สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                             
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                             
252182  แคลคูลัส 1 ���� ���� ����  ���� ���� � �     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �  ���� 

• ���� ����  ���� 

252183  แคลคูลัส 2 ���� ���� ����  ���� ���� � �     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �  ���� 
• ���� ����  ���� 

252284  แคลคูลัส 3 ���� ���� ����  ���� ���� � �     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �  ���� 
• ���� ����  ���� 

256101  หลักเคม ี ���� ���� ����  � � � �     � � ���� � � ���� � ���� �  ���� ���� ���� ����  ���� 

261101  ฟิสิกส์  1 � � �    � �     � � � � � ���� ���� � ����  � � � �  � 
261102  ฟิสิกส์  2 � � �    � �     � � � � � ���� ���� � ����  � � � �  � 
2.2 วิชาพื้นฐานทางภาษา                             
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ    ����       � �  �       �        �   
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง
วิชาการ   

����        �  �    � �  �        �   

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน  ����    ����    �      � �  �        �  � 
2.3 วิชาแกน                             
301202  วัสดุวิศวกรรม  ����     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����      ����  

302111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1  ����     ���� ����     ���� ����       ����      ����  
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

���� ความรับผิดชอบหลัก ���� ความรับผิดชอบรอง   
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
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สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
302151  เขียนแบบวิศวกรรม   ����      ����  ����    ����       ����      ����  

305171  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  ���� ����    ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   ����   ����  ���� ���� ���� ���� 

2.4 วิชาบังคับเฉพาะสาขา                             
303202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1                         ����      ����    ����         ����   ����     
303204  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  ����     ����    ����  ����        ����   ����     
303211  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  ����      ����      ����       ����   ����     
303212  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2                            ����  ����  ����  ����  ���� ����   ����  ���� ����    ���� ���� ����  ����   ���� 

303241  อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  ����      ����     ����       ����       ����  
303251  เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า             ����  ���� ���� ����     ����       ����      ����  
303262  การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก      ���� ����     ���� ����    ����      ����  ���� ����     ����  
303303  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2  ����      ����    ����         ����   ����     
303313  สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1                          ���� ����  ����  ����    ����    ����      ����  
303342  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                               ����      ����     ����       ����       ����  
303352  ระบบควบคมุ                                            ����     ����  ����    ����    ����   ����       ����  
303361  ไมโครโปรเซสเซอร ์  ����     ���� ����    ����  ����   ����    ����  ����      
303496  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

303497  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

2.5 วิชาเอก                             

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง                             
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ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
1) วิชาเอกบังคับ                             
303221  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1                 ����     ���� ���� ����     ����   ����    ����     ���� ����  
303306  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3                 ���� ����   ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ����    ���� ���� ���� ����   ����  
303322  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2  ����  ����  ����  ����  ���� ����   ����  ���� ����    ���� ���� ����  ����   ���� 

303323  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง   ����      ����      ����       ����   ����     
303324  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                ���� ���� ����   ���� ����    ����   ����  ���� ����   ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  
303327  การวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้ากําลัง  ���� ����   ����  ����  ����   ���� ����       ����       ���� 

303407  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 4  ���� ����    ���� ����  ����    ����   ����    ����     ����   
303425  โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย                      ����  ����  ���� ����    ���� ����  ���� ����  ����   ����  ���� ����   ����  ���� 

303426  การออกแบบระบบไฟฟ้า                 ���� ����    ���� ����    ����   ����   ����  ����  ����    ���� ���� ���� ���� 

303428  การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง                          ����    ����     ����        ����      ����  
2) วิชาเอกเลือก                              
303305  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าประยกุต ์           ����     ���� ���� ����    ���� ����  ����    ���� ����      ����  
303382 การประมวลผลสญัญาณ  ����  ����  ����  ����  ���� ����   ����  ���� ����    ����  ����  ����   ���� 

303414  การสังเคราะหโ์ครงข่ายไฟฟ้า                      ����          ���� ���� ���� ����   ����  ����  ����  ����  ����   ���� 

303429  วิศวกรรมการส่องสว่าง                                ����      ����      ����       ����      ����  
303431  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า                  ����     ���� ����     ����   ����     ����  ����    ����  
303432  การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า         ����  ���� ����  ���� ����  ����    ����  ����   ����   ����   ����   ���� 

303433  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง  ���� ����   ����  ����   ���� ����  ����   ����    ����  ���� ���� ����    
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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
303434  การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า                               ����  ����    ����   ����    ����  ���� ���� ����   ���� ����  ����  ����  
303435  ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากําลัง            ���� ����   ����   ���� ���� ���� ����  ���� ����    ���� ���� ����    ���� ���� ���� ���� 

303436  การอนุรักษ์และการจดัการพลังงานไฟฟ้า      ����  ����  ���� ����   ���� ����   ����   ����    ���� ���� ����  ���� ���� ����  
303437  เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก  ����      ����      ����       ����      ����  
303438  การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  ����      ����      ����       ����      ����  

303444  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล        ����  ����  ����  ����  ���� ����   ����  ���� ����    ���� ���� ����  ����   ���� 

303453  ระบบควบคมุแนวใหม่                                 ����  ���� ����  ����   ����     ���� ����   ����  ���� ����  ����   ���� ���� 

303454  การควบคุมดิจิตอลและข้อมลูชักตวัอย่าง      ����  ����    ����  ���� ����  ����  ���� ����  ����   ����  ����  ����   ���� 

303455  การวิเคราะห์ระบบแนวใหม่                         ���� ����   ����  ����   ���� ����  ���� ����  ����  ����  ����    ���� ���� ����  
303456  ทฤษฎีควบคุม  ����     ����  ����    ����    ����   ����       ����  
303463  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังด้วย
คอมพิวเตอร ์

 ����  ����  ����   ���� ����   ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ���� ���� 

303491  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 1  ���� ����  ����  ���� ���� ����   ����   ���� ����  ����  ���� ����  ���� ���� ����   ���� 

303492  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 2    ���� ����  ����  ���� ����   ���� ����   ���� ����  ����  ���� ����  ���� ���� ����   ���� 

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                             
1) วิชาเอกบังคับ                               
303271  หลักการสื่อสาร                           ����   ����  ���� ����  ����    ����  ����    ���� ����  ���� ����   ����  
303370  การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย                       ���� ����  ���� ���� ����     ����  ����    ���� ����  ���� ����   ����  
303372  วิศวกรรมสายอากาศ  ����      ���� ����  ����  ����    ����    ����      ����  
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

���� ความรับผิดชอบหลัก ���� ความรับผิดชอบรอง   
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
303380  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1              ����      ����  ����   ����   ����     ���� ���� ����   ���� ����  
303382 การประมวลผลสญัญาณ  ����  ����  ����  ����  ���� ����   ����  ���� ����    ���� ���� ����  ����   ���� 

303388  การสื่อสารดจิิตอล    ���� ����  ���� ����  ����    ����  ����   ����  ����  ����    ����  
303389  โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง  ����      ���� ����  ����  ����    ����    ����      ����  
303473  วิศวกรรมไมโครเวฟ                   ����      ���� ����  ����  ����    ����    ����      ����  
303475  การสื่อสารทางแสง                                    ����      ����     ����       ����       ����  
303481  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2              ����      ����  ����   ����   ����     ���� ���� ����   ���� ����  
2) วิชาเอกเลือก                              
303305  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าประยกุต์            ����     ���� ���� ����    ���� ����  ����    ���� ����      ����  
303377  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ                            ����      ���� ����  ����  ����    ����    ����      ����  
303415  สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2    ���� ����  ���� ���� ���� ����    ����  ����   ����  ����  ����    ����  
303443  อิเล็กทรอนิกสส์ื่อสาร                                    ���� ����  ���� ���� ����     ����  ����   ����  ����  ����    ����  
303444  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล        ����  ����  ����  ����  ���� ����   ����  ���� ����    ���� ���� ����  ����   ���� 

303445  วงจรพัลส์ ดจิิตอล และสวิทชิง                       ���� ����  ���� ���� ���� ����    ����  ����   ����  ����  ����    ����  
303474  ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล    ���� ����  ���� ���� ����     ����  ����   ����  ����  ����    ����  
303476  การสื่อสารดาวเทียม                                     ���� ����  ���� ���� ����     ����  ����   ����  ����  ����     ���� 

303478  ระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม                          ���� ����  ���� ���� ����     ����  ����   ����  ����  ����    ����  
303479  การส่งผ่านสัญญาณสื่อสาร                           ���� ����  ���� ���� ����     ����  ����   ����  ����  ����    ����  
303482  วิศวกรรมโทรศัพท์    ���� ����  ���� ���� ����     ����  ����   ����  ����  ����    ����  
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

���� ความรับผิดชอบหลัก ���� ความรับผิดชอบรอง   
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
303483  ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่    ���� ����   ����   ����  ���� ����       ����  ���� ����     
303484  การสือ่สารเกี่ยวกับสถิติ                           ����   ����   ����  ����  ����       ����  ���� ����     
303485  การสื่อสารไรส้าย          ���� ����   ����   ����  ���� ����       ����  ���� ����     
303486  การจําลองการทํางานของระบบสือ่สาร        ����    ����  ����   ���� ����       ����  ���� ����   ����  
303487  การออกแบบและวิเคราะห์ระบบโครงข่าย
คอมพิวเตอร์       

   ���� ����  ���� ���� ����     ����  ����   ����  ����  ����    ����  

303493  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1       ����  ����  ���� ���� ����   ����   ����   ����  ���� ����  ����  ����    
303494  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2   ����  ����  ���� ����   ���� ����   ����   ����  ���� ����  ����  ����    
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                               
303399   การฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� 

 
 
หมายเหตุ รายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับของหลักสูตร (รายวิชาที่ไม่ใช่รหัส 303xxx) ได้เทียบเคียงผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนของหลักสูตรนี้แล้ว
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี(ภาคผนวก ก.) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนิสิต 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนิสิต 
มีการประเมินการสอนของผูส้อนโดยนิสิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสิต 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรท่ีได้รับการยอมรับ โดยการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้

(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีสําเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  

(3) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน 
รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึนด้วย 

(4) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์
พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ.2551 ดังนี ้
3.1 นิสิตท่ีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี ้

3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 2.00 
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ไม่

นับระยะเวลา การลาพักการศึกษาตามความท่ีระบุไว้แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2549 

3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนิสิต ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนด 
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3.2 นิสิตท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี ้
3.2.1 เป็นนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
3.2.3 ให้นิสิตท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคําร้องแสดง 

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต่องานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1. กําหนดให้อาจารย์ท่ีเพ่ิงได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็น

ประจําทุกปี เพ่ือทําความรู้จักกับมหาวิทยาลยั หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

2. สําหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมท้ัง
แจกเอกสารประกอบท่ีจําเป็น  

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการ

ประเมินผลท่ีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดข้ึน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1. กําหนดนโยบายให้แต่ละภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทาง
วิชาการและวิชาชีพ แก่คณาจารย์ โดยให้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน 

2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยจัดโครงการชี้แจงรายละเอียดแก่
คณาจารย์ท่ีสนใจ 

3. สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
4. จัดทํา วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการของ

คณาจารย์ในคณะ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ ท่ี มี คุณวุฒิและ

ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิศวกร ทําหน้าท่ีบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

1.2  จัดให้มีการประชุม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ประจําหลักสูตร ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เช่น นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมท้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเข้าร่วมเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน อย่างสมํ่าเสมอ 

1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผู้ เรียนในทุกรายวิชาผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะหรือท่ีประชุมของภาควิชา ท่ีดูแลหลักสูตรอยู ่

1.4  มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์   
ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการประจําคณะ หรือ
ภาควิชาท่ีดูแลหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

1.5  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ โดยจัดทําประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) และ
แผนการสอนท่ีมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระครบทุกรายวิชา มีการกําหนดกระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีท้ังบรรยาย ปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการ
แจกประมวลรายวิชาและแผนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับทราบตลอดจนแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบถึง
เกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาดว้ย 

1.6  มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาทิ กิจกรรมสัมมนา การอบรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ/หรือ คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

1.7  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์เป็นประจํา 

1.8  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งจากสภา
วิศวกรมาเป็นผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ท้ังงบประมาณแผ่นดนิและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการอย่าง
เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการท่ีใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ท้ังในระดับภาควิชา ในระดับคณะและภายนอกสถาบัน   
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยผ่านการบริการของสํานัก

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะ ท้ังนี้หนังสือเรียนและเอกสาร Website ท่ีเก่ียวข้องกับสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มี ดังนี ้

-   สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา เอกสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังนี ้
  ตําราเรียน  :  ภาษาไทย    34,144  เล่ม 
     :  ภาษาต่างประเทศ     22,568  เล่ม 
  วารสาร   :  ภาษาไทย                     70  ชื่อเรื่อง 
     :  ภาษาต่างประเทศ                   22  ชื่อเรื่อง 
  ฐานข้อมูล (Database)          20  ฐานข้อมูล  
  โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน ์ : ภาษาไทย    1,825  รายการ 
     : ภาษาอังกฤษ    1,285  รายการ 

-  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีตําราตามยอดปี 2553  ดังนี ้
  ตําราเรียน  :  ภาษาไทย     6,487  เล่ม 
     :  ภาษาอังกฤษ       2,557  เล่ม 
  วารสาร   :  ภายในประเทศ                51  ชื่อเรื่อง 
     :  ต่างประเทศ                  28  ชื่อเรื่อง 

  โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน ์ :  992  (รวม ซีดีรอม, Diskettes, วีดิทัศน,์  Cassette tapes) 
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตเพ่ือใช้ในการค้นคว้าและเรียนรู้ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการอย่างพอเพียง 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือและตํารา
ท่ีเก่ียวข้อง ในการจัดซื้อนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆท่ีจําเป็น สําหรับห้องสมุดของคณะมีการเตรียมงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังจัดเตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
สื่อการสอนและครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย ์

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 14 

ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน

พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกําหนดข้างต้นโดย 
- จัดทําแบบสํารวจความต้องการจากนิสิตในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
กระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ เริ่มจากการส่งใบสมัครให้แก่ภาควิชาท่ีมีผู้มาสมัคร กลั่นกรอง 

ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ว่าเพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอนในเบื้องต้น จากนั้นคณะจะ
พิจารณากรอบอัตรา หากยังมีว่าง ก็จะนําเข้าท่ีประชุมกรรมการคณะเพ่ือพิจารณากลั่นกรองในรอบท่ีสอง 
หากกรรมการคณะเห็นชอบ ก็จะนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติบรรจุ หรือหากไม่มีกรอบอัตราแต่
ผู้สมัครมีคุณวุฒิสูง ก็จะดําเนินการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
กระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตาม 

คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปีและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร กระทําโดยผ่าน
กรรมการวิชาการของคณะ และ กรรมการประจําภาควิชา 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
นโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จะอนุมัติก็ต่อเม่ือภาระงานสอนของอาจารย์ในภาควิชานั้นเต็ม

ตามเกณฑ์ข้ันต่ําของมหาวิทยาลัย หรือไม่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น กระบวนการเลือกสรรกระทําโดย
กรรมการประจําภาควิชา  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
อ้างอิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
สนับสนุนการฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยมีการจัดสรร

งบประมาณท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชา 
5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
(1) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง 

ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต 
(2) มีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการท่ีมีความรู้ในจํานวนท่ีเหมาะสม 
(3) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได ้
นอกจากนี ้ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2555 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 (1) จัดอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนานิสิตได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ 
 (2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน 
 (3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 (4) กิจกรรมของนิสิตในหลักสูตรท่ีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี ้                                                       

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7.1 อาจารย์ประจาํหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การดําเนินงานหลักสตูร 

X X X X X 

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้าประกาศแล้ว)                                                    

X 
 

X X X X 

7.3   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4อย่างนอ้ย
ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา                          

X X X X X 

7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X X 

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ  
มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี 
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7.7   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

7.9 อาจารย์ประจาํทุกคนไดร้ับการพัฒนาในด้านวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

7.13 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะท้ังหมดท่ีเปิดสอนมีวิทยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

≥(75) 100 100 100  

7.14 ร้อยละของรายวิชาพ้ืนฐานท่ีมี Tutorial  100 100 100 100  
7.15 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะท่ีมี Tutorial ≥(50) 100 100 100  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7.16 ร้อยละของรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตรท่ีนําระบบ PDCA มา
ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

≥(75) 100 100 100  

7.17 ร้อยละของนิสิตท่ีสอบภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  100 100  

7.18 ร้อยละของนิสิตท่ีสอบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกผ่าน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด      

   75  

7.19 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี
หลังสําเร็จการศึกษา 

    ≥80 

7.20 ค่าเฉลีย่ของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนท่ี ก.พ.  
กําหนด 

    X 

7.21 มี Tutorial เพ่ือเตรียมการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ  

   X  

7.22  มีร้อยละของนิสิตท่ีเข้าสอบและได้รับใบประกอบ 
วิชาชีพ 

    ≥20 

 
เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงาน 
 การดําเนินการของหลักสูตรต้องบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ 7.1-7.12 (ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ท่ี สกอ.
กําหนด) อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปี ท้ังนี้การผ่านเกณฑ์ต้องมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้    
7.1-7.5 อย่างครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ี 7.6-7.12 ของแต่ละปีท่ี
ประเมิน สําหรับตัวบ่งชี้อ่ืนๆ เป็นตัวบ่งชี้ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนิสิต และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต  

ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปปรับการปรุงและรายงานผลต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา 

  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ 
- ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา 
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
 2.2 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 2.3 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมป ระจําปีการศึกษา ว่า
บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมท้ังให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ป ี
 
 
 
 
 
 


