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สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕  วันที ่๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  



สารบัญ 
           
หมวด เลขหน้า 
หมวดที่ ๑  ข้อมูลโดยทั่วไป ๑ 
หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๑๐ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๑๔ 
หมวดที่ ๔  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๑๒๐ 
หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๑๒๓ 
หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ ๑๒๘ 
หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร ๑๒๙ 
หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
ภาคผนวก 

๑๓๘ 

ภาคผนวก ๑  แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Degree Profile) ๑๔๐ 
ภาคผนวก ๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
             ๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่ 
                พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (PLO กับ  Mu Graduate Attributes) 

๑๔๔ 
 

ภาคผนวก ๓  ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

๑๔๗ 

ภาคผนวก ๔  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 

๑๕๑ 

ภาคผนวก ๕  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๙๐ 
ภาคผนวก ๖  รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 

อาจารย์พิเศษ 
๒๔๕ 

ภาคผนวก ๗  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย และประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 

๒๙๖ 

ภาคผนวก ๘  ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 

๓๒๘ 

 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๑ 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
---------------------------- 

 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

หมวดที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
              ชื่อย่อ  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)   
              ชื่อย่อ  : B.Eng. (Electrical Engineering) 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) (พิสิฐวิธาน)  
             ชื่อย่อ  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (พิสิฐวิธาน) 
 ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Distinction)  
             ชื่อย่อ  : B.Eng. (Electrical Engineering) 
๓. วิชาเอก 
       ๓.๑ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
       ๓.๒ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
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๒ 

 

 

 

๔. จ านวนหนววยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ๔.๑ จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร  แบ่งเป็น ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

 ๔.๑.๑  ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ๔.๑.๒  ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

๕. รูปแบบของหลักสูตร     
๕.๑   รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๕.๒   ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

แบบพิสิฐวิธาน 
๕.๓   ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕.๔   การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี       
๕.๕   ความรววมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
๕.๖   การให้ปริญญาแกวผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๖.๒  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 
     ครั้งที ่๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๓  คณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมวาระพิเศษ 
 ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ได้พิจารณารับรองหลักสูตรนี้ในการประชุม 
     ครั้งที ่๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๕   คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุม  
        ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๖   สภามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่  ๕๓๕ 

    เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
๖.๗   สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่…...……..... 

 เมื่อวันที่ ........................................................... 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพรวหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 
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๓ 

 

 

 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถประกอบอาชีพ ตามขอบเขตที่สภาวิศวกรก าหนด โดยท างาน
ทางด้าน 

๘.๑ วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า  
๘.๒ วิศวกรติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  
๘.๓ วิศวกรโรงงาน 
๘.๔ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
๘.๕ วิศวกรที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า 
๘.๖ วิศวกรฝ่ายขาย 
๘.๗ วิศวกรควบคุม 
๘.๘ นักวิชาการและนักวิจัย 

 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนวง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี           

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ลวาสุดในรอบ ๕ ป ี

๑ นายฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 
๓๒๐๙๗๐๐๐๗ x-xx-x 

รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

-Ph.D. (Electrical Engineering) 
 University of Pittsburgh, USA :  
 2000 
-M.S. (Electrical Engineering) 
 University of Pittsburgh, USA :  
 1997 
-วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๔ 

K. Preechawai , C. Neatpisarnvanit, 
T. Ngarmukos, and P. Naiyanetr, 
“A Wireless Portable 
Electrocardiogram Monitoring 
System for Continuous Cardiac 
Activity Recording,” Proc 3rd 
IASTED International Conference 
on Telehealth and Assistive 
Technology, TAT 2016, October  
6-8, 2016, Zurich, Switzerland. 

๒ นายพงศธร เศรษฐีธร 
๓๑๐๑๕๐๑๓๖ x-xx-x 

รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

-Ph.D. (Electrical Engineering) 
 The University of Manchester,   
 UK : 2007 
-วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓ 
-วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  

P. Sedtheetorn and K. Panyim, 
“Accurate Uplink Spectral  
Efficiency for Non Orthogonal 
Multiple Access in Nakagami 
Fading” in IEEE proceedings of 
ECTICON, June 2016, pp. 24-27. 
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๔ 

 

 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ลวาสุดในรอบ ๕ ป ี

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๑ P. Sedtheetorn and T. Chulajata, 
“Accurate Spectral  
Efficiency Analysis for Non 
Orthogonal Multiple Access,” 
ICACT Transactions on Advanced 
Communications Technology 
(TACT), vol. 5, issue 3, May 2016. 

๓ นายธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย 
๓๑๒๐๐๑๗๑ x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

-Ph.D. (Electrical Engineering) 
 University of Strathclyde, UK :   
 2011 
-วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ  
 นครเหนือ: ๒๕๔๕ 
-วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 

Jaengarun N, Singhavilai T. 
“Observation of applying POD 
function to renewable energy 
source”. 2016 International 
Conference on Cogeneration, 
Small Power Plants and District 
Energy (ICUE); 2016 14-16 Sep; 
Bangkok, Thailand. p. 1-5 

๔ นายเดชา  วิไลรัตน์ 
๓๑๐๐๖๐๐๖๐ x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

-M.S. Electrical Engineering  
 Northeastern University,     
 USA. : 1993  
-วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง : ๒๕๓๒ 

S. Lertiwcha, D. Wilairat  “A New 
Tunable Floating Inductance 
Using current Backward 
Transconductance Amplifier” 
Tokyo International Conference 
on Engineering and Applied 
Science (TICEAS) pp. 819 – 827, 
17 – 19 December 2014, Tokyo., 
Japan. 

๕ นายก่อพร พันธุ์ยิ้ม 
๓๑๐๑๔๐๑๑๑ x-xx-x 

อาจารย์ 
ดร. 

-Ph.D. (Telecommunication and   
 Networking) University of   
 Pittsburgh, USA: 2010 
-M.S.  (Telecommunication and   
 Networking) University of   
 Pittsburgh, USA: 2003 
-วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓ 

K. Panyim, P. Krishnamurthy, and 
A. Le, “Evaluating Partial Random 
Spatial Retreats with Key 
Predistribution Schemes for 
Sensor Networks under Jamming 
Attacks”, International Technical 
Conference on Circuits/Systems, 
Computers and Communications 
(ITC-CSCC 2014), Phuket, Thailand, 
2014 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

  ๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหวงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

   กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มาเป็นปรัชญาน า
ทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันและมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ดังนั้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลง
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ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง
และเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  
 

แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ ส าหรับเป็น

เครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน    เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์
ให้เกดิกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งได้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา ๕ ปีนี้ จะได้สะท้อนถึงความสามารถใน
การจัดการทรัพยากรที่มีภายในกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือมุ่งการบรรลุผลความส าเร็จต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ ในเป้าหมาย ๕ ด้านที่ส าคัญคือ ๑) ด้านการ
เข้าถึง (Accessibility) ๒) ด้านความเท่าเทียม (Equity) ๓) ด้านคุณภาพ (Quality) ๔) ด้านประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และ ๕) ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ที่ส าคัญในเป้าหมายด้านคุณภาพนั้น 
นอกจากจะได้เห็นความส าเร็จผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ในมิติ ด้านความมั่งคงยังจะได้เห็นระดับ
ความส าเร็จที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน   

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น จ าเป็นต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 

ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้จะก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งสามารถท าได้โดย การพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบ กิจการ การ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการ ลงทุนและลด
อุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม จะ
อาศัยการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน
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เป็นกลไกในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและ บุคลากรของกระทรวง
อุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอย่าง ต่อเนื่อง 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก Mahidol University is determined 

to be a world class university มีพันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาใน
ภาพรวมโดยสรุปได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Excellence in outcome-based education for globally- 
competent graduates โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการรับรองตาม 
มาตรฐานสากล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome Based Education) สร้างบัณฑิตให้
สามารถพัฒนา ศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ เพ่ือเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง(Transformative Leader) และสร้างความผูกพัน 
(Student/Alumni Engagement) ของนักศึกษาและศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและสร้างความ ภาคภูมิใจ
ในความเป็นมหิดล  

แผนยุทธศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดวิสัยทัศน์   “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับ 

โลก” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยและวิชาการทางด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับโลก เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตให้มี
กระบวนการคิด จิตอาสา และความพร้อมในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตที่ดีข้ึนในสังคมไทย
และประชาคมโลก  
  ๑๑.๒   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                  ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยต้องขับเคลื่อนประเทศภายใต้ภาวะวิกฤตหลายด้านทั้งวิกฤต เศรษฐกิจ
โลก วิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ วิกฤตทางการเมืองและสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมของประเทศ 
นอกจากนี้ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมท่ีเป็นฐานรากของความมั่นคงทางสังคม ส่งผลให้สังคมไทยยกย่องวัตถุมากกว่าจิตใจ วิถี
ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งแต่หารายได้
เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง ต่างแก่งแย่ง เอารัดเอา
เปรียบกัน ท าให้คนไทย ขาดความสามัคคีไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมน้อยลง ดังนั้นจาก
สถานการณ์ที่กล่าวมา จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพคน โดยอาศัยแนวคิดของสังคม
คุณภาพ (Social Quality) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน 
เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหาร
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๘ 

 

 

 

จัดการด้านการพัฒนาสังคม เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการ พัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ คือ  "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง" ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท าให้การพัฒนา ประเทศสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในช่วงแผนฯ ๑๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตวอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 
            จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๔ ด้าน  

T-Shaped : Breadth & Depth รู้แจ้ง รู้จริงทั้งด้านกว้างและลึก 
Globally Talented              มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก 
Socially Contributing            มีจิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้สังคม 
Entrepreneurially Minded     กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง 

   ๑๒.๒   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  Mahidol University is determined to be a world class university 
และมุ่ งธ ารงปณิธาน ปัญญาของแผ่นดิน  ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์  
มหาวิทยาลัยมหิดล “บัณฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์สุขเพ่ือมวลมนุษยชาติ” เนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของ
นักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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๙ 

 

 

 

๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ๑๓.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เรียนร่วมกับคณะ 
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จ านวน ๓ รายวิชา ๗ หน่วยกิต 
            ๑๓.๒  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเรียนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์จ านวน ๕  
   รายวิชา ๙ หน่วยกิต 
 ๑๓.๓  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรียนร่วมกับภาควิชา 
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน ๑ รายวิชา ๓ หน่วยกิต 
             ๑๓.๔ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเรียนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๔  
                     รายวชิา ๓ หน่วยกิต 
 ๑๓.๕ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เรียนร่วมกับ  

คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ จ านวน ๑๖ รายวิชา ๕ หน่วยกิต 
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๑๐ 

 

 

 

หมวดที่ ๒.   ขอ้มลูเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
       ๑.๑    ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร   
              เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติบนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และบริบทของสังคมโลก   
 
       ๑.๒    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
                 ๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

๑. ท างานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในด้านการออกแบบ  การวิเคราะห์ งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาคเอกชน  ภาครัฐ รวมทั้งงานวิชาการและงานวิจัยในสายงาน 

๒. เติบโตในสายอาชีพได้ดีจากการใช้ประสบการณ์และทักษะการแก้ปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้าที่
ก้าวหน้าและซับซ้อน  รวมถึงสามารถศึกษาต่อในล าดับที่สูงขึ้น 

๓. มีทักษะในการท างานประยุกต์และสื่อสารร่วมกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน มีภาวะผู้น า
และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

๔. เรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสภาพสังคม และเข้าใจบริบทต่อความรับผิดชอบ
ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นผ่านขบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                 ๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน   
๑. ท างานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในด้านการออกแบบ  การวิเคราะห์ งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภาคเอกชน  ภาครัฐ รวมทั้งงานวิชาการและงานวิจัยในสายงาน 
๒. เติบโตในสายอาชีพได้ดีจากการใช้ประสบการณ์และทักษะการแก้ปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้าที่

ก้าวหน้าและซับซ้อน รวมถึงสามารถศึกษาต่อในล าดับที่สูงขึ้น 
๓. มีทักษะในการท างานประยุกต์และสื่อสารร่วมกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน มีภาวะผู้น า

และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
๔. เรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสภาพสังคม และเข้าใจบริบทต่อความรับผิดชอบ

ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นผ่านขบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๕. ท างานวิจัยที่ซับซ้อน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เก่ียวข้อง 
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๑๑ 

 

 

 

๑.๒.๓   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program – Level Learning Outcomes: PLOs) 
       หลักสูตรจะผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่สามารถเรียนรู้ได้ ๗ ด้าน ดังนี้ 

๑)  PLO1 : ก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน โดยการประยุกต์หลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
๒)  PLO2 : ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า  เพ่ือให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 
๓)  PLO3 :  สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร 
๔) PLO4 :   ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิ ชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อ
บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 
๕) PLO5 :  ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้าเป้าหมายตามที่วางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 
๖) PLO6 : พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพ่ือการ
สรุปผล  
๗) PLO7 :  หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 

๑.๒.๔   ผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
(Program – Level Learning Outcomes: PLOs Distinction Program) 

       หลักสูตรจะผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่สามารถเรียนรู้ได้ ๘ ด้าน ดังนี้ 
๑)  PLO1 : ก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน โดยการประยุกต์หลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
๒)  PLO2 :  ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า  เพ่ือให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 
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๑๒ 

 

 

 

๓)  PLO3 :  สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร 
๔) PLO4 :   ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อ
บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 
๕) PLO5 :  ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้าเป้าหมายตามที่วางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 
๖) PLO6 : พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพ่ือการ
สรุปผล  
๗) PLO7 :  หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 
๘) PLO8 :  ท างานเชิงวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งสามารถ
ท างาน และศึกษาต่อทางด้านวิชาการ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ  

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบวงชี้ 

-  ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  สกอ.และ
สภาวิศวกรก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน  
จากหลักสูตรในระดับสากลที่
ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามี ส่ วนร่ วม ในกา ร
พัฒนาหลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ 

-  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใน
ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ 
ในการท างาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

 
 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

-  รายงานผลการประเมินความพึง 
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ 

-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ในการ
ท างาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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๑๓ 

 

 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบวงชี้ 
-   พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนและบริการวิชาการ ให้มีประ 
สบการณ์จากการน าความรู้ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าไปปฏิบตัิงานจรงิ 

-  สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

- พัฒนาคุณลักษณะเด่นของบัณฑิตใน
ด้ านวิ จั ย และพัฒนา  ถ่ า ย โอน
เทคโนโลยี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

- ปรับลักษณะการเรียนการสอน
ให้เป็น Project Based 
Learning 

-  การเพิ่มรายวิชา วศฟฟ  ๓๐๑ 
โป รแกรมประยุ กต์ ส า ห รั บ
วิศวกรรมไฟฟ้า ๒  

- การเพิ่มรายวิชา วศฟฟ ๔๙๒ 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๒ 
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หมวดที่ ๓  

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 
ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ

๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    

      ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑-๘) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน                    
ในรายวิชาที่มีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ F ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน (ยกเว้นรายวิชา วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า EGEE 399 Electrical Engineering Training) 

      ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
มีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
  ๒.๑.๑  จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ 
  ภาคการศึกษาที่ ๑   เปิดช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม  
  ภาคการศึกษาที่ ๒  เปิดช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 

๒.๑.๒ งดการเรียนการสอนในวัน เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตามความจ าเป็นในแต่ละ
รายวิชา และได้รับการอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเป็นครั้งคราวจากทางคณะวิศกวรรม
ศาสตร์ 

 ๒.๒   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  ๒.๒.๑ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
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ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือระเบียบการสอบคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ MU-TCAS 
  ๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ระบุใน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับปริญญาตรี ระบบ MU-TCAS ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
   รอบท่ี ๑ การรับด้วย Portfolio 
   รอบท่ี ๒ การรับแบบโควตา 
   รอบท่ี ๓ การรับตรงร่วมกัน 
   รอบท่ี ๔ การรับแบบ Admission  
 ๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
     ๒.๓.๑  การปรับตัวเข้ากับเพื่อน และสังคมใหม่ในระดับอุดมศึกษา 

 ๒.๓.๒  การขาดความเข้าใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 ๒.๓.๓  การขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ๒.๓.๔  การขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
 ๒.๔   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 
๑. การปรับตัวเข้ากับเพื่อนและ

สังคมใหม่ในระดับอุดมศึกษา 
          สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน

ระดับชมรม ระดับคณะฯ ผ่านสโมสรนักศึกษาของคณะฯ และ
ระดับมหาวิทยาลัย 

         ส่งเสริมการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการเฝ้าติดตามผ่าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

         ส่งเสริมการมีระบบพ่ีรหัสเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาแรกเข้า 
๒. การขาดความเข้าใจในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

         มอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีการยอมรับ 

         มอบหมายโครงงานที่เหมาะสมให้นักศึกษาได้ทดลองและปฏิบัติ
จริง 

         เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าขอค าปรึกษาทางวิชาการจาก
อาจารย์ภายนอกเวลาเรียนได้ 
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ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 
       จัดพ้ืนที่พร้อมอุปกรณ์พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่จ าเป็น

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสในการเรียนรู้ได้ทุกเมื่อ 
๓. การขาดความเข้าใจในการ

ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
ชั้นสูงในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

         เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าขอค าปรึกษาทางวิชาการจาก
อาจารย์ภายนอกเวลาเรียนได้ 

         ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้นักศึกษาสามารถติดต่อ
และสอบถามปัญหาทางวิชาการกับอาจารย์ผู้สอนได้ 

๔. การขาดทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

         จัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ รายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

         ส่งเสริมการใช้เอกสารและต าราที่เป็นภาษาอังกฤษในกระบวนการสอน
และการวัดผล 

         ส่งเสริมการน าเสนองานและการเขียนรายงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 
      ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  ๕ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ชั้นปีที่ ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๒  ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๓   ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๔    ๖๐ ๖๐ 

จ านวนสะสม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ    ๖๐ ๖๐ 

 
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 

 รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร   จ านวน  ๑๑๙,๒๐๐ บาท 
 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร   จ านวน  ๒๔๑,๒๐๐  บาท 
 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ   จ านวน           ๖๐ คน 
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๑๗ 

 

 

 

๑. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ล าดับ รายจ่าย บาท/ปีการศึกษา 

๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๐,๖๙๐,๒๑๙ 
๒ ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ๑,๓๑๗,๓๑๓ 
๓ ค่าสาธารณูปโภค ๑,๒๐๓,๙๐๙ 
๔ ค่าเสื่อมราคา ๖๒๗,๘๐๐ 
๕ เงินอุดหนุน ๔๐๐,๓๔๓ 

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน/ปี
การศึกษา 

๖๐,๓๐๐ 
 

๒. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนๆ (เฉพาะที่ได้รับจัดสรร) 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

๑ ค่าบ ารุงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓,๕๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร ๗,๐๐๐ 
๓ ค่าหน่วยกิตบรรยาย ๓,๐๐๐ 
๔ ค่าหน่วยกิต /สัมมนา ปฏิบัติ ๑,๔๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ภาคการศึกษา ๑๔,๙๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ปีการศึกษา ๒๙,๘๐๐ 
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๑๘ 

 

 

 

 ๒.๗   ระบบการศึกษา  
   แบบชั้นเรียนระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  
และ ๑ ภาคการศึกษาปกติจะมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทาง Internet 

   อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………. 
๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีและ/หรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี 

 
๓ หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรแบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  เป็นแผนการศึกษาทางวิชาการส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาจะเรียนรายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาเอกได้ ๒ 
สาขาคือ สาขาไฟฟ้าก าลัง และสาขาไฟฟ้าสื่อสาร ตามแขนงวิชาชีพที่สภาวิศวกรก าหนดหลังจากสิ้นสุดภาคการ
เรียนที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๒  และนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ เมื่อสิ้นภาค
การเรียนที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๒   

๒.หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
  โครงการพิสิฐวิธาน คือ โปรแกรมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ที่ต่อเนื่องกับการศึกษาปริญญาโท 

โดยเน้นการท าวิจัย เพ่ือสร้างรากฐานส าหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย เมื่อส าเร็จการศึกษา
แผนการศึกษาดังกล่าว จะท าให้นักศึกษาได้คุณวุฒิทั้งปริญญาตรี และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้รวดเร็ว
ขึ้น โดยเป็นแผนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้เฉพาะสาขาทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่
มีผลการเรียนดีเด่น และ/หรือ มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภายหลังจบหลักสูตรปริญญาตรี
แล้ว นักศึกษาโปรแกรมนี้จะเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี 
เช่นเดียวกับนักศึกษาในโปรแกรมปกติ และจะเรียนวิชาพิเศษเพ่ิมขึ้น ๔ รายวิชา ๑๒ หน่วยกิต  ในกลุ่มวิชาบังคับ
และกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมซึ่งมีรหัส ๕xx ขึ้นไป ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ภาควิชา
เห็นสมควร ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมความรู้เฉพาะสาขา โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษา
สามารถเลือกเข้าโปรแกรมพิสิฐวิธานโดยสมัครใจภายใต้การพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๓ โดยมีเงื่อนไขคือนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
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๑๙ 

 

 

 

ก่อนเข้าโปรแกรม ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ (คะแนนสะสมเฉลี่ยจาก ๕ ภาคการศึกษา) และไม่เคยได้รับการประเมิน
รายวิชา F และW 

๓.๑ หลักสูตร 
 ๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต  
                   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  แบ่งเป็น ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
 ๓.๑.๑.๑  ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ๓.๑.๑.๒  ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน  
 ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรากฎดังนี้  
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการระดับ

ปริญญาตรี  
พ.ศ.๒๕๕๘  

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรปรญิญาตรี

ทางวิชาการ 
หลักสูตรปรญิญาตรี
ทางวิชาการแบบ

พิสิฐวิธาน 
๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
- กลุ่มวิชาภาษา 
กลุ่มวิชาหลักสูตรก าหนด      
 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
-  กลุ่มวิชาภาษา  
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           

ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก. ๓๐ 
๑๖ 
๗ 
๙ 

๑๔ 
๒ 
๓ 
๙ 

๓๐ 
๑๖ 
๗ 
๙ 

๑๔ 
๒ 
๓ 
๙ 

๒)  หมวดวิชาเฉพาะ 
๒.๑วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน    
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  

ไม่น้อยกว่า ๗๒ นก. ๑๑๓ 
 ๒๖ 
๑๘ 
 ๘ 
๘๗ 
๘๑ 
๖ 

๑๒๐ 
๒๖ 
๑๘ 
๘ 
๙๓ 
๘๑ 

  ๑๒** 
๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า ๖ นก. ๖ ๖ 
๔)  การฝึกงาน  ๑ ๑ 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นก. ๑๕๐ ๑๕๖ 
  

 * ให้นักศึกษาเรียนวิชาพิเศษเพ่ิมขึ้น ๔ รายวิชา ๑๒ หน่วยกิต  ในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม ซึ่งมีรหัส ๕xx ขึ้นไป ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ภาควิชาเห็นสมควร ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมความรู้เฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถเลือกเข้าโปรแกรม
พิสิฐวิธานโดยสมัครใจภายใต้การพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอาจารย์
ผู้สอน 
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๒๐ 

 

 

 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

 รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา  ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี  ในแต่ละหมวดวิชาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย 
  หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ  ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดง
จ านวนชั่วโมงของการเรียนการสอนทฤษฎีที่ใช้แบบบรรยาย  และ/หรือปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษา  ได้แก่  xxxx xxx  x(x-x-x)  หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก  
จ านวนหน่วยกิตรวม (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  โดยก าหนด  ดังนี้ 
 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย  สัญลักษณ์ ๗ ตัว  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้ 
ก.   ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังนี้ 
   ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เป็นอักษรย่อชื่อคณะและสถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่ 

ดศ :  MS       หมายถึง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มม  : MU      หมายถึง รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
มส  : HP       หมายถึง  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
วก  : SP        หมายถึง   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
วท  : SC        หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ 
วภ  : LC        หมายถึง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
วศ  : EG        หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศศ  : CR        หมายถึง  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
ศศ  : LA        หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ 
สพ  : VS        หมายถึง สัตวแพทยศาสตร์ 
สม  : SH        หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สว  : EN        หมายถึง  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

  ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชาชื่อรายวิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนดังนี ้

ภอ  : EN        หมายถึง  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
ภท  : TH        หมายถึง  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
สค  : SS         หมายถึง  ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มน  : HU        หมายถึง  ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณ  : MA       หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
ศท  : GE        หมายถึง  ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
   กีฬา 
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๒๑ 

 

 

 

สว  : ID          หมายถึง  สหวิทยาการ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
ภจ  : CH        หมายถึง  ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
ภญ  : JP        หมายถึง  ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 
ฝศ  : FR         หมายถึง  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ 
พฐ  : FE         หมายถึง  ภาควิชาศึกษาพ้ืนฐาน คณะศิลปศาสตร์ 
ศษ  : ED        หมายถึง  ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คม  : CH        หมายถึง  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
ฟส  : PY        หมายถึง  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ชื่อย่อของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรหัสตัวอักษร ดังนี้ 
คร  : ID         หมายถึง  สหวิทยาการ(Interdisciplinary course)เป็นรายวิชาที่เป็นการสอน 
                                        ร่วมกันระหว่างภาควิชาหรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาใดโดยตรง 
คก  : ME       หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
อก  : IE         หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ฟฟ  : EE       หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
คพ  : CO      หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ข.   ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา 
 -   เลขตัวหน้า            หมายถึง    ระดับชั้นปี ที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ 
 -  ตัวเลขตัวที่สอง   หมายถึง  แสดงลักษณะวิชาหรือแขนงวิชาย่อย 
 -   ตัวเลขตัวที่สาม(หลักหน่วย) หมายถึง  แสดงล าดับวิชาที่จัดสอน 

รหัสเลขหลักสิบ  
   ๐ หมายถึง    แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 
   ๑ หมายถึง    แขนงวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
   ๒ หมายถึง     แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   ๓ หมายถึง     แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์ 

        ๔  หมายถึง     แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๕ หมายถึง     แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
   ๖ หมายถึง     แขนงวิชาประมวลผลสัญญาณ 
   ๗ หมายถึง     แขนงวิชาเลือก 
   ๘ หมายถึง     แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
           ๙  หมายถึง     แขนงวิชาหัวข้อพิเศษและอ่ืนๆ 
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๒๒ 

 

 

 

๓.๑.๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
๑.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า      ๓๐ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน   ๑๖   หน่วยกิต 
๑.๑  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์    ๗  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์      ๒ (๑–๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์      ๓ (๒–๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์        ๒ (๑–๒-๓) 
MUGE 103Arts and Science for Human Development 
 

 ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา          ๙     หน่วยกิต 
 วิชาภาษาไทย  ๑ รายวิชา 

ให้เรียน ๓  หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     ๓ (๒–๒-๕) 
LATH 100  Art of  Using Thai  Language for Communication  
 
วิชาภาษาอังกฤษ ๔ รายวิชา 
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   จ านวน ๖ หน่วยกิต  ตามระดับคะแนน ที่คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัด
ความรู้  
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑       ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
ศศภอ ๑๐๔ภาษาอังกฤษระดับ ๒       ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 
ศศภอ  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓      ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 105   English Level  3 
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔      ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 106  English Level 4 
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๒๓ 

 

 

 

กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๑๔ หน่วยกิต 
๑.๑   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์   ๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร   ๑ (๑-๐-๒) 
 EGID  300     Philosophy, Ethics and Law 
        *วศฟฟ    ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนะน า   ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE 102 Introduction to Technology and Innovation Management 
 
        *หมายถึง รายวิชาที่ขอเปิดใหม่ 
 

๑.๒   กลุ่มวิชาภาษา     ๓ หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGID  290 English for Engineers 
 วศคร ๔๙๐   การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร    ๓ (๓ -๐-๖) 
 EGID 490    English Communication for Engineers 
 ศศภอ ๑๘๐  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 1     ๒ (๒-๐-๔) 
 LEAN  180   English for Academic Purposes 1 
 ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 2      ๒ (๒-๐-๔) 
 LEAN  181  English for Academic Purposes 2 
 ศศภอ ๒๖๒  การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร     ๒ (๑-๒-๓) 
 LEAN  262  Listening and Speaking for Communication 
 ศศภอ ๒๗๔  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 
 LEAN  274  English for Science 
 ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ    ๒ (๑-๒-๓) 
 LAEN  338 Effective Presentations in English 

  ศศภฝ  ๑๔๑  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑       ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR  141  Elementary French 1 
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๒๔ 

 

 

 

 ศศภฝ  ๑๔๒  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒      ๓ (๒-๒-๕)  
LAFR  142 Elementary French 2 
ศศภญ ๑๖๑   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑      ๓ (๒-๒-๕)  
LAJP  161     Elementary Japanese 1 

 ศศภญ ๑๖๒   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒      ๓ (๒-๒-๕)  
LAJP   162    Elementary Japanese 2 
ศศภจ ๑๗๑  ภาษาจีน ๑       ๓ (๒-๒-๕) 

 LACH 171  Chinese 1 
  ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒       ๓ (๒-๒-๕)  

  LACH 172    Chinese 2 
  ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓       ๓ (๒-๒-๕)  

  LACH 173    Chinese 3 
๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    ๙ หน่วยกิต 

 ให้เรียน   ๙  หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 111 Computer Programming 
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ      ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science  
วศฟฟ ๒๐๔ สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม     ๓ (๓-๐-๖) 
GEEG 204 StatisticsProbability and Random Variables 

หมายเหตุ: นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้เลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดในบัญชีกลางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  ๑๑๓ หน่วยกิต 

  ๒.๑วิชาเฉพาะพื้นฐาน   รวม                  ๒๖ หน่วยกิต 
  ๒.๑.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ๑๘ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป                        ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH 115 General  Chemistry 
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๒๕ 

 

 

 

 วทคม ๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี                 ๑ (๐-๓-๑) 
 SCCH 118 Chemistry Laboratory 
 วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส       ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA 115 Calculus 
 วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ      ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA 165 Ordinary Differential Equations 
 วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป      ๑ (๐-๓-๑) 
 SCPY 110 General Physics Laboratory  
 วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒      ๑ (๐-๓-๑) 
 SCPY 120 Physics Laboratory II 
 วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑       ๓ (๓-๐-๖) 
 SCPY 151 General Physics I 
 วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒       ๓ (๓-๐-๖) 
 SCPY 152 General Physics II 
 

 ๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    ๘ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 วศอก  ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน     ๒ (๑-๓-๓) 
 EGIE  101 Basic Engineering Practice 
  วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม      ๓ (๒-๓-๕) 
 EGME 102 Engineering Drawing 
 วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม       ๓ (๓-๐-๖)   

EGIE  103 Engineering Materials 
 
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    จ านวน       ๘๗  หน่วยกิต 
 ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเรียนเหมือนกันทั้งสาขาวิชาเอกไฟฟ้าก าลังและ 
 ไฟฟ้าสื่อสาร จ านวน   ๕๘ หน่วยกิต 

  
 *หมายถึง รายวิชาที่ขอเปิดใหม ่    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 

*วศฟฟ ๑๐๑ แนะน าวิศวกรรมไฟฟ้า      ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 101 Introduction to Electrical Engineering   
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๒๖ 

 

 

 

*วศฟฟ ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 202 Mathematics for Electrical Engineering I 
*วศฟฟ ๒๐๓ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 203 Mathematics for Electrical Engineering II 
*วศฟฟ ๒๑๐ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๑    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  210 Software Applications for Electrical Engineers I 
วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  213  Electric Circuit Analysis 
วศฟฟ ๒๑๔  ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  214 Electric Circuit Analysis Laboratory       
วศคก   ๒๒๐  กลศาสตร์วิศวกรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  220 Engineering Mechanics 
วศฟฟ   ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  240  Engineering Electronics      
วศฟฟ   ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  241 Engineering Electronics Laboratory 

 วศฟฟ ๒๔๔ ฟิสิกส์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 244  Physics of  Electronic Devices   

 วศฟฟ   ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   250 Electromechanical Energy Conversion   
 วศฟฟ ๒๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  261    Electrical Measurement and Instrumentation 
 วศฟฟ   ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  280  Digital Circuit and Logic Design      
 วศฟฟ   ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก   ๑ (๐-๓ ๑- ) 
 EGEE  281  Digital Circuit and Logic Design Laboratory 
 *วศฟฟ ๓๑๐ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒    ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE  310 Software Applications for Electrical Engineers II 

วศฟฟ ๓๒๐ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 320 Principle of Communication 
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๒๗ 

 

 

 

วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  330 Control System 
*วศฟฟ  ๓๓๒ ปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัด    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  332 Control System and Instrumentation Laboratory  
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  340 Electronic Circuit Design         
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  341 Electronic Circuit Design Laboratory 
วศฟฟ ๓๕๓   วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  353    Engineering Electromagnetics            
วศฟฟ ๓๖๐   สัญญาณและระบบ      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  360    Signals and System 
วศฟฟ   ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์      ๓ (๒-๓-๕) 
EGEE  380 Microprocessor  
วศฟฟ   ๓๙๐   หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 390 Project Topics in Electrical Engineering 

 วศฟฟ   ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑     ๒ (๐-๖-๒) 
 EGEE 492 Project in Electrical Engineering I  
 *วศฟฟ  ๔๙๓ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒     ๒ (๐-๖-๒) 
 EGEE 493 Project in Electrical Engineering II 
 
 *หมายถึง รายวิชาที่ขอเปิดใหม ่
 
 ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเอกไฟฟ้าก าลังจ านวน   ๒๓ หน่วยกิต 
 
 วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 342   Power Electronics 
 วศฟฟ   ๓๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  350 Electrical Power System Analysis   
 วศฟฟ   ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  351    Electrical Machines 
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๒๘ 

 

 

 

 วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 352  Electrical System Design 
 วศฟฟ ๓๕๔ ปฎิบัติการไฟฟ้าก าลัง      ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE 354  Electrical Power Laboratory 
 วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE 355 Electrical Machines Laboratory 
 *วศฟฟ ๓๕๗ ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 357 Electrical Engineering Safety 
 วศฟฟ  ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีย่อย     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  452   Electrical Power Plant and Substation           
 วศฟฟ  ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  458   Electrical Power System Protection and Relay      
    
 ๒.๒.๓ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟา้สาขาวิชาเอกไฟฟ้าสื่อสารจ านวน  ๒๓ หน่วยกิต 

วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 321 Communication Network andTransmissionLines  
วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิทัล       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 322 Digital Communication 
วศฟฟ ๓๒๓ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  323 Data Communication and Network 
วศฟฟ ๓๒๔   ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑      ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  324 Telecommunication Laboratory  I  
วศฟฟ  ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 325 Optical Communication 
*วศฟฟ ๓๒๗ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒      ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  327 Telecommunication Laboratory II 
*วศฟฟ ๓๖๒ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 362 Digital Signal Processing 
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๒๙ 

 

 

 

วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ                                        ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  422    Antenna Engineering 
วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   427 Microwave Engineering  

          *หมายถึง รายวิชาที่ขอเปิดใหม่ 
 
๒.๓ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม       ๖    หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด โดยความเห็นชอบจากภาควิชาและ/
หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่เปิดสอนจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
 
  ๒.๓.๑  สาขาไฟฟ้าสื่อสาร 
       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศฟฟ ๔๒๑   การสื่อสารเคลื่อนที ่      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   421   Mobile Communication 
*วศฟฟ ๔๒๘  เทคโนโลยีพลิกผัน      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  428        Disruptive Technology 
 
 
  ๒.๓.๒ สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์ 

 วศฟฟ   ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะน า     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   430 Introduction to Factory Automation 
 วศฟฟ ๔๓๑   ระบบควบคุมแบบดิจิตอล      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE    431 Digital Control System 

วศฟฟ ๔๓๓   หุ่นยนต์ขั้นแนะน า      ๓ (๓-๐-๖)
 EGEE   433   Introduction to Robotics      

วศฟฟ   ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE    434 Intelligent Control System 
*หมายถึง รายวิชาที่ขอเปิดใหม่ 
 

  ๒.๓.๓  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
*วศฟฟ ๔๔๐     Digital Integrated Circuits Design    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE    440  การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล 
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๓๐ 

 

 

 

วศฟฟ  ๔๔๖ วงจรรวมแอนะล็อก      ๓ (๓-๐-๖)
 EGEE    446  Analog Integrated Circuits 

๒.๓.๔  สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วศฟฟ   ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 451 Illumination Engineering 
วศฟฟ ๔๕๔  การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  454 Electric Drives 

 *วศฟฟ ๔๕๕  พลังงานหมุนเวียน      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  455 Renewable Energy 
 *วศฟฟ ๔๕๖    การออกแบบแหล่งจ่ายก าลังแบบสวิตซ์    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 456        Design of Switched-Mode Power Supplies 
 วศฟฟ ๔๕๗     การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 457       Electrical Energy Conservation and Management 
 วศฟฟ ๔๕๙   คุณภาพระบบไฟฟ้าก าลังข้ันแนะน า    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  459      Introduction to Power System Quality   

*หมายถึง รายวิชาที่ขอเปิดใหม่ 

  ๒.๓.๕  สาขาประมวลผลสัญญาณ 
 วศฟฟ  ๔๖๔  การประมวลผลภาพดิจิทัล      ๓ (๓-๐-๖) 

EGEE   464   Digital Image Processing  
 

๒.๓.๖  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
         *วศฟฟ  ๔๘๐   ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และโครงข่าย     ๓ (๓-๐-๖) 

EGEE    480    Computer and Network Security  
วศฟฟ  ๔๘๑  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   481   Computer Network System  

          *วศฟฟ ๔๘๒  การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย     ๓ (๓-๐-๖) 

 EGEE  482   Multimedia Applications 

*วศฟฟ ๔๘๔  การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  484   Internet of Things Applications 
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๓๑ 

 

 

 

*วศฟฟ ๔๘๕ เทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์ กับการประยุกต์ใช้งาน     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  485   Audio Visual Technologyand Applications 

วศฟฟ  ๔๘๖ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   486   System Analysis and Design 
*หมายถึง รายวิชาที่ขอเปิดใหม ่

 
๒.๓.๗ สาขาหัวข้อพิเศษและอ่ืนๆ 

วศฟฟ  ๔๙๓-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า (…….)   ๓ (๓-๐-๖)   
EGEE 493-499 Special Topics in Electrical Engineering(…….) 

 ๒.๔    หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับปริญญาตรีโดย
ความเห็นชอบจากภาควิชา 
 
 ๒.๕  การฝึกงาน       ๑ หน่วยกิต 
  นักศึกษาที่มีฐานะปีที่ ๓ ขึ้นไป และสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๑๐ หน่วยกิต 

วศฟฟ 399   การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 399    Electrical Engineering Training  

   ระยะเวลาไม่น้อยกว่า     ๒๔๐   ชั่วโมง 

๓.๑.๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
    เป็นแผนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้เฉพาะสาขาทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าที่มีผลการเรียนดีเด่น และ/หรือ มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภายหลังจบ
หลักสูตรปริญญาตรีแล้ว นักศึกษาโปรแกรมนี้จะเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา เฉพาะ หมวด
วิชาเลือกเสรี เช่นเดียวกับนักศึกษาในโปรแกรมปกติ และจะเรียนวิชาพิเศษเพ่ิมขึ้น ๔ รายวิชา ๑๒ หน่วยกิต  ใน
กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมซึ่งมีรหัส  ๕xx ขึ้นไป ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ภาควิชาเห็นสมควร ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมความรู้เฉพาะ
สาขา โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเลือกเข้าโปรแกรมพิสิฐวิธานโดยสมัครใจ
ภายใต้การพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปี
การศึกษาที่ ๓ โดยมีเงื่อนไขคือนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าโปรแกรม ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ (คะแนน
สะสมเฉลี่ยจาก ๕ ภาคการศึกษา) และไม่เคยได้รับการประเมินรายวิชา F และW 
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๓๒ 

 

 

 

(๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต เหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
(๒)  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๑๑๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
    ๒.๑ หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  ๒๖ หน่วยกิต เหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๙๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม ๘๑ หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  ๑๒ หน่วยกิต ให้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกส าหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศฟอ ๕๐๑    คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL    501     Mathematics for Electrical and Electronic Engineering  
วศฟอ   ๕๐๒  กระบวนการสุ่มเลือกและการเฟ้นสุ่ม  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 502 Stochastic and Random Processes 
วศฟอ ๕๐๓     การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 503      Electronic Product Development   
วศฟอ   ๕๐๔    การประยุกต์งานอิเล็กทรอนิกส์ในวิศวกรรมไฟฟ้า  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL    504      Applied Electronics in Electrical Engineering 
วศฟอ ๕๐๕ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ๒ (๒-๐-๔) 
EGEL 505 Research Methodology for Electrical and Electronic Engineering  
วศฟอ ๕๐๖ สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ๑ (๑-๐-๒) 
EGEL  506 Seminar in Electrical and Electronic Engineering   
วศฟอ   ๕๐๗ ระบบควบคุมข้ันสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 507 Advanced Control Systems  
วศฟอ ๕๐๘    การควบคุมหุ่นยนต์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 508 Control of Robotics 
วศฟอ ๕๐๙   การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก าลังเชิงเลข  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 509 Digital Control for Power Electronics 
วศฟอ ๕๑๐    การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังข้ันสูง   ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 510      Advanced Electrical Power System Analysis 
วศฟอ ๕๑๑     ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าก าลัง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 511      Electrical Power System Reliability 
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๓๓ 

 

 

 

วศฟอ ๕๑๒     คุณภาพระบบไฟฟ้าก าลัง  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 512      Electrical Power System Quality  
วศฟอ ๕๑๓    เครื่องแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นสูง   ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 513      Advanced Power Electronic Converters 
วศฟอ ๕๑๔   เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 514      Electric Machines and Drive Systems 
วศฟอ ๕๑๖    การประมวลผลสัญญาณและภาพเชิงเลข  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 516     Digital Signal and Image Processing 
วศฟอ ๕๑๗ การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 517 Signal Processing Applications for Sustainable Development 
วศฟอ ๕๑๘ โครงข่ายสื่อสารและความม่ันคง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 518 Communication Network and Security 
วศฟอ ๕๑๙     ไอโอทีและเครื่องรับรู้  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 519     IoT and Sensors 
วศฟอ ๕๒๐     โครงข่ายเครื่องรับรู้ไร้สาย  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 520      Wireless Sensors Networks 
วศฟอ ๕๒๑   แนวโน้มเทคโนโลยีและการสื่อสารคอนเวอร์เจนซ์  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 521      Technology Trends and Convergence Communications 
วศฟอ ๕๒๒ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 522 Advanced Electromagnetic Engineering  
วศฟอ ๕๒๓ การออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 523 Microelectronics Circuit Design 
วศฟอ ๕๒๔ เครื่องรับรู้แบบเฟตและการประยุกต ์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 524 FET Sensors and Applications 
วศฟอ ๕๒๕    การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลังงานต่ ายิ่ง  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 525      Ultra-Low-Power Electronics Circuit Design 
วศฟอ ๕๒๖    ไบโออินสไปร์อิเล็กทรอนิกส์  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 526      Bio-inspired Electronics 
วศฟอ ๕๒๗    การหลอมรวมข้อมูลของเครื่องรับรู้หลายตัว  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 527      Multi-Sensor Data Fusion 
วศฟอ ๕๒๘ หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้าก าลัง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 528 Special Topics in Electrical Power Systems  
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๓๔ 

 

 

 

วศฟอ ๕๒๙ หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 529 Special Topics in Power Electronics and Electric Motor Drive Systems  
วศฟอ ๕๓๐ หัวข้อพิเศษทางการสื่อสารโทรคมนาคม  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 530 Special Topics in Telecommunications 
วศฟอ ๕๓๑ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 531 Special Topics in Electronic Engineering  

   
โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ปีท่ี ๑ 
 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑    หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 

 มมศท   ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์  @@   ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE  101    General Education for Human Development 
 มมศท   ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์     @@@   ๓ (๒-๒-๕) 
 MUGE  102    Social Studies for Human Development 
 มมศท  ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  @@   ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 103    Arts and Sciences for Human Development 
 ศศภอ  ๑๐๓   ภาษาอังกฤษระดับ ๑ /ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ @ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN  103    English Level 1 / LAEN105 English Level 3 
  วทคณ  ๑๑๕   แคลคูลัส                         ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA  115    Calculus 
 วทฟส   ๑๑๐  ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑                             ๑ (๐-๓-๑) 
 SCPY   110    Physics Laboratory I 
 วทฟส   ๑๕๑  ฟิสิกส์ทั่วไป ๑                       ๓ (๓-๐-๖) 
 SCPY   151    General Physics I 
 วศคพ   ๑๑๑  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     ๓ (๒-๒-๕) 
 EGCO   111   Computer Programming 

 วศคก  ๑๐๒    เขียนแบบวิศวกรรม        ๓ (๒-๓-๕) 
 EGME  102    Engineering Drawing 
    
        รวม      ๒๐ (๑๖-๑๖-๓๙) 
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๓๕ 

 

 

 

 
โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ปีท่ี ๑ 
 
 
ภาคการศึกษาที่ ๒    หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 
 มมศท   ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์  @@   ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE  101    General Education for Human Development 

 มมศท   ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์     @@@   ๓ (๒-๒-๕) 
 MUGE  102    Social Studies for Human Development 

 มมศท  ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  @@   ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 103    Arts and Sciences for Human Development 
 ศศภอ  ๑๐๔   ภาษาอังกฤษระดับ ๒ /ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ @ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN  104    English Level 2 / LAEN106 English Level 4 
 วทคม  ๑๑๕    เคมีทั่วไป        ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH  115    General Chemistry 
 วทคม  ๑๑๘   ปฎิบัติการเคมี                           ๑ (๐-๓-๑) 
 SCCH  118    Chemistry Laboratory 
 วทคณ  ๑๖๕   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                         ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA  165    Ordinary Differential Equations 
 วทฟส  ๑๕๒   ฟิสิกส์ทั่วไป ๒                                ๓ (๓-๐-๖) 
 SCPY  152    General Physics II 
 วศอก  ๑๐๑   ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน     ๒ (๑-๓-๓) 
 EGIE   101    Basic Engineering Practice 
     วศอก  ๑๐๓    วัสดุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
     EGIE   103    Engineering Materials   
     วทฟส  ๑๒๐   ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒  ๑ (๐-๓-๑) 
     SCPY  120    Physics Laboratory II 
 
         รวม   ๒๒ (๑๙-๑๗-๔๕) 

 
 @รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔(ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘) ลงทะเบียนเรยีนตามระดับความสามารถของนกัศึกษา 
 @@เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท่านัน้ 

 @@@เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านัน้ 
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๓๖ 

 

 

 

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปีท่ี ๒ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑       หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศฟฟ    ๒๐๔      สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม     ๓ (๓-๐-๖) 
GEEG 204 Statistics Probability and Random Variables  
วศฟฟ ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๑     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 202 Mathematics for Electrical Engineering I     
วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  213  Electric Circuit Analysis     
วศฟฟ   ๒๑๔  ปฏิบัติการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  214 Electric Circuit Analysis Laboratory      
วศฟฟ ๒๔๔ ฟิสิกส์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 244  Physics of Electronic Devices       
วศคก ๒๒๐  กลศาสตร์วิศวกรรม       ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  220 Engineering Mechanics 
วศฟฟ ๑๐๑ แนะน าวิศวกรรมไฟฟ้า      ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 101 Introduction to Electrical Engineering   
ศศภท  ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร @@@    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100  Art of Using Thai Language in Communication  
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ      ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated ScienceIntegrated Science 
   
         รวม ๒๐ (๒๐-๖-๔๑) 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒        
วศฟฟ ๒๐๓ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๒     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 203 Mathematics for Electrical Engineering II    
วศฟฟ ๒๑๐ โปรแกรมประยุกตส์ าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๑    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  210 Software Applications for Electrical Engineers I  
วศฟฟ   ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  240 Engineering Electronics     
วศฟฟ   ๒๔๑ ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์วิศวกรรม     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  241 Engineering Electronics Laboratory     
วศฟฟ   ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   250 Electromechanical Energy Conversion    
วศฟฟ   ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  280  Digital Circuit and Logic Design       
วศฟฟ   ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิทลัและการออกแบบลอจิก    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  281  Digital Circuit and Logic Design Laboratory 
วศฟฟ  ๒๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  261    Electrical Measurement andInstrumentation   
ศศภท  ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร @@@    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100  Art of Using Thai Language in Communication  
 
        รวม        ๒๑ (๒๑-๑๑-๓๕) 
@@@เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านัน้ 
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๓๗ 

 

 

 

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิชาเอก ไฟฟ้าก าลัง 
ปีท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑       หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศฟฟ ๓๑๐ โปรแกรมประยุกตส์ าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  310 Software Applications for Electrical Engineers II  
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  340 Electronic Circuit Design                  
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบอิเล็กทรอนิกส ์     ๑ (๐-๓-๑)  
EGEE  341 Electronic Circuit Design Laboratory    
วศฟฟ   ๓๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  350 Electrical Power System Analysis    
วศฟฟ   ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  351    Electrical Machines     
วศฟฟ ๓๕๓   วิศวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  353    Engineering Electromagnetics                    
วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า      ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 355 Electrical Machines Laboratory      
วศฟฟ    ๓๖๐     ระบบและสญัญาณ       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  360    Signals and Systems 
วศฟฟ    ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร ์       ๓ (๒-๓-๕) 
EGEE  380 Microprocessor     
        รวม  ๒๑ (๑๗-๑๒-๓๘) 
ภาคการศึกษาท่ี ๒    
วศฟฟ ๓๒๐ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 320 Principle of Communication 
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคมุ       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  330 Control System        
วศฟฟ    ๓๓๒ ปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัด    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  332 Control System and Instrumentation Laboratory    
วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 342   Power Electronics       
วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 352  Electrical System Design     
วศฟฟ ๓๕๔ ปฎิบัติการไฟฟ้าก าลัง      ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 354  Electrical Power Laboratory     
วศฟฟ ๓๕๗ ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 357 Electrical Engineering Safety     
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร    ๑ (๑-๐-๒) 
EGID  300     Philosophy, Ethics and Law 
วศฟฟ     ๓๙๐   หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 390 Project Topics in Electrical Engineering    
    
         รวม      ๑๙ (๑๖-๙-๓๕) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า      
EGEE 399   Electrical Engineering Training      ๑ (๐-๓-๑) 
 



 
ระดับปริญญา        ตรี         โท           เอก                                คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๓๘ 

 

 

 

 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปีท่ี ๔วิชาเอก ไฟฟ้าก าลัง 

ภาคการศึกษาท่ี ๑       หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศฟฟ  ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีย่อย     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEE  452   Electrical Power Plant and Substation                             
วศฟฟ  XXX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEE  XXX   Electrical Engineering Elective             
วศฟฟ     ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑     ๒ (๐-๖-๒) 
EGEE 492 Project in Electrical Engineering I    
  วิชาเลือกเสร ี       ๓ (๓-๐-๖) 

Free Elective                   
  วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษา    ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)  
  General Education Elective: Languages 
 
       รวม ๑๔ (๑๒-๖-๒๖) หรือ ๑๔ (๑๔-๘-๒๕) 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
วศฟฟ  ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรเีลย ์     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  458   Electrical Power System Protection and Relay                   
วศฟฟ  XXX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  XXX   Electrical Engineering Elective                             
วศฟฟ    ๔๙๓ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒     ๒ (๐-๖-๒) 
EGEE 493 Project in Electrical Engineering II  
วศฟฟ  ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมช้ันแนะน า    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  102 Introduction to Technology and Innovation Management 
  วิชาเลือกเสร ี       ๓ (๓-๐-๖) 

Free Elective                  
  

       รวม               ๑๒ (๙-๙-๒๑) 
 
       รวม                    ๑๕๐    หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ระดับปริญญา        ตรี         โท           เอก                                คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๓๙ 

 

 

 

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิชาเอก ไฟฟ้าสื่อสาร 
ปีท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑       หน่วยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศฟฟ ๓๑๐ โปรแกรมประยุกตส์ าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  310 Software Applications for Electrical Engineers II  
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  340 Electronic Circuit Design                  
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์    ๑ (๐-๓-๑)  
EGEE  341 Electronic Circuit Design Laboratory    
วศฟฟ ๓๒๐ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร      ๓ (๓-๐-๖)  
EGEE 320 Principle of Communication 
วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง      ๓ (๓-๐-๖)  
EGEE 321 Communication Network andTransmissionLines      
วศฟฟ  ๓๒๔     ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑      ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  324 Telecommunication Laboratory I     
วศฟฟ ๓๕๓   วิศวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  353    Engineering Electromagnetics                     
วศฟฟ  ๓๖๐   สัญญาณและระบบ       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  360    Signals and Systems       
วศฟฟ    ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร ์       ๓ (๒-๓-๕) 
EGEE  380 Microprocessor     
        รวม  ๒๑ (๑๗-๑๒-๓๘) 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคมุ       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  330 Control System        
วศฟฟ    ๓๓๒ ปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัด    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  332 Control System and Instrumentation Laboratory      
วศฟฟ  ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง       ๓ (๓-๐-๖)   
EGEE 325 Optical Communication    
วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดจิิทัล       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 322 Digital Communication  
วศฟฟ ๓๒๓ การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEE  323 Data Communication and Network  
วศฟฟ ๓๒๗ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒      ๑(๑-๓-๐) 
EGEE  327 Telecommunication Laboratory II    
วศฟฟ ๓๖๒ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 362 Digital Signal Processing     
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร    ๑ (๑-๐-๒) 
EGID  300     Philosophy, Ethics and Law 
วศฟฟ     ๓๙๐   หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 390 Project Topics in Electrical Engineering        
        รวม        ๑๙ (๑๗-๙-๓๓) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า      
EGEE 399   Electrical Engineering Training      ๑ (๐-๓-๑) 



 
ระดับปริญญา        ตรี         โท           เอก                                คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๔๐ 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ปีท่ี ๔  วิชาเอก ไฟฟ้าสื่อสาร 
ภาคการศึกษาท่ี ๑       หน่วยกิต (ทฤษฏ-ีปฎิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ                                        ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  422    Antenna Engineering 
วศฟฟ  XXX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  XXX   Electrical Engineering Elective             
วศฟฟ     ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑     ๒ (๐-๖-๒) 
EGEE 492 Project in Electrical Engineering I    
  วิชาเลือกเสร ี       ๓ (๓-๐-๖) 

Free Elective                   
  วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษา    ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)  
  General Education Elective: Languages    
  
       รวม ๑๔ (๑๒-๖-๒๖) หรือ ๑๔ (๑๔-๘-๒๕) 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   427 Microwave Engineering     
วศฟฟ  XXX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  XXX   Electrical Engineering Elective                             
วศฟฟ    ๔๙๓ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒     ๒ (๐-๖-๒) 
EGEE 493 Project in Electrical Engineering II       
วศฟฟ  ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมช้ันแนะน า    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  102   Introduction to Technology and Innovation Management                 

วิชาเลือกเสร ี       ๓ (๓-๐-๖) 
Free Elective                  

  
  

        รวม       ๑๒ (๙-๙-๒๑) 
 
 

รวม     ๑๕๐    หน่วยกิต(หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ) 
 

 

 

 
 
 

 



 
ระดับปริญญา        ตรี         โท           เอก                                คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๔๑ 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ปีท่ี ๔  วิชาเอก ไฟฟ้าก าลัง 
ภาคการศึกษาท่ี ๑       หน่วยกิต (ทฤษฏ-ีปฎิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
วศฟฟ  ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีย่อย     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEE  452   Electrical Power Plant and Substation                             
วศฟอ ๕XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 5XX   Electrical Engineering Elective             
วศฟอ ๕XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 5XX   Electrical Engineering Elective         
วศฟฟ     ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑     ๒ (๐-๖-๒) 
EGEE 492 Project in Electrical Engineering I    
  วิชาเลือกเสร ี       ๓ (๓-๐-๖) 

Free Elective                   
  วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษา    ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)  
  General Education Elective: Languages 
 
       รวม ๑๗ (๑๕-๖-๓๒) หรือ ๑๗ (๑๔-๘-๓๑) 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
วศฟฟ  ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรเีลย ์     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  458   Electrical Power System Protection and Relay                   
วศฟอ ๕XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 5XX   Electrical Engineering Elective         
วศฟอ ๕XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 5XX   Electrical Engineering Elective            
วศฟฟ    ๔๙๓ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒     ๒ (๐-๖-๒) 
EGEE 493 Project in Electrical Engineering II       
วศฟฟ  ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมช้ันแนะน า    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  102  Introduction to Technology and Innovation Management               

วิชาเลือกเสร ี       ๓ (๓-๐-๖) 
Free Elective    
     

       รวม         ๑๕ (๑๒-๙-๒๗) 
 
       รวม       ๑๕๖    หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 



 
ระดับปริญญา        ตรี         โท           เอก                                คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๔๒ 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปีท่ี ๔  วิชาเอก ไฟฟ้าสื่อสาร 

 
ภาคการศึกษาท่ี ๑       หน่วยกิต (ทฤษฏ-ีปฎิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ                                        ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  422    Antenna Engineering   
วศฟอ ๕XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 5XX   Electrical Engineering Elective             
วศฟอ ๕XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 5XX   Electrical Engineering Elective         
วศฟฟ     ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑     ๒ (๐-๖-๒) 
EGEE 492 Project in Electrical Engineering I    
  วิชาเลือกเสร ี       ๓ (๓-๐-๖) 

Free Elective                   
  วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษา    ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)  
  General Education Elective: Languages    
   
       รวม ๑๗ (๑๕-๖-๓๒) หรือ ๑๗ (๑๗-๘-๓๑) 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   427 Microwave Engineering     
วศฟอ ๕XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 5XX   Electrical Engineering Elective             
วศฟอ ๕XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 5XX   Electrical Engineering Elective            
วศฟฟ    ๔๙๓ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒     ๒ (๐-๖-๒) 
EGEE 493 Project in Electrical Engineering II       
วศฟฟ  ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมช้ันแนะน า    ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  102   Introduction to Technology and Innovation Management               
  วิชาเลือกเสร ี       ๓ (๓-๐-๖) 

Free Elective 
     

        รวม       ๑๕(๑๒-๙-๒๗) 
 
 
       รวม                    ๑๕๖    หน่วยกิต 

 
รวมตลอดหลักสูตร ๑๕๖ หน่วยกิต (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน) 
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๔๓ 

 

 

 

๓.๑.๕  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 
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๔๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา 
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๔๕ 

 

 

 

 
 

 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน   ๑๖   หน่วยกิต 

๑.๑  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์    ๗  หน่วยกิต 
     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์      ๒ (๑–๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/
สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ 
เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมการประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
  Pre-requisite: None 
  The meaning, significance, and relation of General Education to other 
vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; 
the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / 
situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those 
events / situations to benefit individuals and their community; and the application of   
knowledge to solve the problems of case studies. 
 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์      ๓ (๒–๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่ส าคัญของ

สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง
การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / 
ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / 
เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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๔๖ 

 

 

 

  Pre-requisite: None 
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of 

the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in 
historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; 
analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions 
to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and 
their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์        ๒ (๑–๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการที่ส าคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์
เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกัน
ปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน  และสังคม  
การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

Pre-requisite: None 
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in 

relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; 
concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / 
situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those 
events / situations to benefit individuals and their community; and the application of 
knowledge to solve the problems of case studies.   
 
 ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา       ๙    หน่วยกิต 
 วิชาภาษาไทย  ๑ รายวิชา 

ให้เรียน ๓  หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     ๓ (๒–๒-๕) 
LATH 100  Art of  Using Thai  Language for Communication  

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ
การคิด เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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๔๗ 

 

 

 

Pre-requisite: None 
  Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and 
thinking skills for accurate and appropriate communication. 
 

วิชาภาษาอังกฤษ ๔ รายวิชา 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑       ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน   ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการ
อ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้น
เรียนระดับบทสนทนา 

Pre-requisite: None 
 English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, 

dealing  with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication. 

 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒       ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน  ทักษะการ

สนทนาในกลุ่มย่อย การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่าน
และการฟังเรื่องต่างๆ 

 Pre-requisite: None 
  Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 

communicative skills in small groups; simulations in various situations;  writing practice at a 
paragraph level; and reading and listening from various sources. 
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๔๘ 

 

 

 

ศศภอ  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓      ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 105   English Level  3 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดใน

ชีวิตประจ าวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียง
และค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก  

 Pre-requisite: None 
Essential strategies for four language skills: reading and listening from various 

sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including 
sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and 
in academic reading and issues  that  enhance  students  world knowledge. 

 
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔      ๓ (๒–๒-๕) 
LAEN 106  English Level 4 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทาง

วิชาการ  เพ่ือความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับ
สังคมโลก  ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การน าเสนอและการท าบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความ
รูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
ค าศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม   

 Pre-requisite: None 

  Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, 
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various 
sources  focusing on  the issues that enhance students’ world knowledge;  listening to news, 
lecture, and speech  via multimedia and the Internet;  making conversations in various 
situations including speaking in public, giving oral presentations and making simulations;  and  
writing essays in various types using citations and references; also  practicing  sub-skills such as   
grammar, pronunciation, and  vocabulary  used in appropriate context. 
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๔๙ 

 

 

 

กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๑๔ หน่วยกิต 
๑.๑   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์   ๒ หน่วยกิต 

ใหเ้รียน ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร   ๑ (๑-๐-๒) 
 EGID 300   Philosophy, Ethics and Laws for Engineers  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  ปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย  
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิศวกรในปัจจุบัน  โครงสร้างองค์กร อ านาจและหน้าที่ของสภาวิศวกรที่ท าหน้าที่
ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม  สมาชิกสภาวิศวกร ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ ความรู้ทางด้านความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  จรรยาบรรณ  กฎหมายและทักษะทางวิศวกรรมส าหรับ
การประกอบวิชาชีพ 

  Prerequisites: None 
  Philosophy of engineering professional ; law required for engineering 
professional in Thailand; knowledge about the current Engineering Act ; organization , potency 
and duties for the Council of Engineer that responsible for engineering professional; the 
member of the Council of Engineer; rules and regulations relevant to engineering professional; 
knowledge in safety , environment, ethics, laws and engineering skills needed for the 
engineering professional.  
 
 *วศฟฟ ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนะน า   ๑ (๐-๓-๑) 
   EGEE  102 Introduction to Technology and Innovation Management 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  การเปลี่ยนเทคโนโลยี กระบวนการส าหรับออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การ
ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเงิน การคุ้มครองทางกฎหมายส าหรับนวัตกรรม การจัดการเทคโนโลยี 
และการน าเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 
  Prerequisites: None 
  Technological change, processes for the design and development of new 
products and services, technology decision making, financing innovation, legal protection for 
innovation, technology management, and technology commercialization. 
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๕๐ 

 

 

 

๑.๒   กลุ่มวิชาภาษา     ๓ หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้  
 วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGID  290 English for Engineers 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท างานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การ
สนทนาปัญหาทางวิศวกรรมเป็นกรณีศึกษา 
  Pre-requisite : None 
  English structure, grammar and vocabulary in the context of technical practice 
in engineering dealing  with integration in listening, speaking, reading, and writing skills. 
Discussion in case study in engineering problems.  
 
 วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGID 490   English Communication for Engineers 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  บูรณาการการฝึกเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง มีการน าเสนอประสบการณ์
ในการเขียน  การพูดและการฟังที่เก่ียวกับหัวข้อทางวิศวกรรมศาสตร์   และท าโครงงานผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือเน้นการฝึกรวบรวมและควบคุมข้อมูลเพื่อน าเสนอ 
  Pre-requisite : None 
  Integrating higher level practical skills in English instruction, giving experience 
using presentations and writing, plus speaking and  listening  dealing with engineering issues. 
Projects are used to expose the students to a variety of media, with emphasis on collecting 
and controlling datafor presentation.  
 
 
 
 
 



 
ระดับปริญญา        ตรี         โท           เอก                                คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๕๑ 

 

 

 

 ศศภอ  ๑๘๐  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 1    ๒ (๒-๐-๔) 
 LEAN  180   English for Academic Purposes 1 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  ค าศัพท์วิชาการ ส านวน ไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในปริบทสังคมวิชาการ ทักษะการ
สื่อสารที่จ าเป็นในการสนทนากลุ่มย่อย การจ าลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปริบทมหาวิทยาลัยและวิชาการ 
การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น การอ่านและการฟังจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
  Pre-requisite : None 
  Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; 
essential communicative skills in small groups; simulations in various university and academic 
situations; introduction to academic writing; and reading and listening from various sources. 
 
 ศศภอ  ๑๘๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 2     ๒ (๒-๐-๔) 
 LEAN  181  English for Academic Purposes 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังตัวบททางวิชาการ การพูดใน
เชิงวิชาการและการเขียนระดับเรียงความ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ ค าศัพท์วิชาการ การเขียนสรุป เน้น
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก 
   Pre-requisite : None 
  Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 
speaking in academic contexts and essay-writing, including sub-skills i.e., grammar, academic 
vocabulary, and summary with a focus on academic English and issues that enhance students 
world knowledge. 
 
 ศศภอ  ๒๖๒  การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร     ๒ (๑-๒-๓) 
 LEAN   262    Listening and Speaking for Communication 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
   การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การอภิปราย  
วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ 
ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
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๕๒ 

 

 

 

      Pre-requisite : None 
      Practicing listening and speaking in everyday life situation; discussion; speech acts;  
interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and reading academic issues, 
news, and reports from various sources.  
 
 ศศภอ  ๒๗๔   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 

    LEAN 274     English for Science 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
   การศึกษาลักษณะของบทความ วารสาร และรายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
ฝึกอ่านและเขียนรูปแบบ โครงสร้างประโยค ศัพท์ทางเทคนิค การฝึกพูดและฟังเกี่ยวกับข้อมูลทางด้าน
วิทยาศาสตร์เชิงตัวเลข ตารางและกราฟ  
    Pre-requisite : None 
     A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of 
science and technology; reading and writing practice meant to familiarize students with 
important styles, sentence structures, technical terms and vocabulary; a practice of speaking 
and listening about scientific reports using data in terms of numbers, tables and graphs. 
 
 ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ    ๒ (๑-๒-๓) 
 LAEN 338 Effective Presentations in English  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
  การน าเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้
ข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทางสถิติ กล
ยุทธ์ในการน าเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  Pre-requisite : None 
  Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and 
accurate English to deliver the message clearly, interestingly and effectively emphasizing 
language use, statistics description, presentation strategies and research skills that enhance 
life-long learning.  
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๕๓ 

 

 

 

  ศศภฝ     ๑๔๑  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑        ๓ (๒-๒-๕)    
   LAFR   141  Elementary French 1 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
            ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพ้ืนฐานในด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
   Prerequisites: None 
            Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: 
listening, speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use.  
 
 ศศภฝ   ๑๔๒  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒      ๓ (๒-๒-๕)    
   LAFR   142  Elementary French 2 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ศศภฝ ๑๔๑ หรือตามดุลยพินิจของคณะผู้สอน 
         ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพ้ืนฐานในด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
Prerequisites: LAFR 142 or department approval 
          Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: 
listening, speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use. 
 
 ศศภญ  ๑๖๑    ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑       ๓  (๒-๒-๕)    
 LAJP    161      Elementary Japanese 1 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
                การเรียนรู้ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ศึกษาไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน
โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รู้จักใช้ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Prerequisites: None 
                 Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary 
Japanese grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese 
vocabulary and syntactic structures used in daily life. 
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๕๔ 

 

 

 

 ศศภญ  ๑๖๒    ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒      ๓ (๒-๒-๕)    
  LAJP    162    Elementary Japanese 2 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ศศภญ ๑๖๑ 
                 การฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ที่มากข้ึน ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ค าลักษณะนาม ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน การกระจายค ากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอ่ืนๆ 
  Prerequisites: LAJP 161 
                 Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters; 
more complex Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions; 
conjugation of verbs; simple sentences and some others. 
 
 ศศภจ  ๑๗๑   ภาษาจีน ๑          ๓ (๒-๒-๕)    
 LACH  171  Chinese 1 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

 การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีน การใช้สัทอักษรที่ใช้ก ากับเสียง

ภาษาจีนกลาง   （汉语拼音）ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ประมาณ ๓๐๐ ค า 
  Prerequisites: None 

 Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; Mandarin 
Chinese phonetics Pinyin Romanization; Chinese listening, speaking, reading and writing skills 
used in the context of daily life including 300 Chinese words. 

 
 ศศภจ  ๑๗๒   ภาษาจีน ๒        ๓ (๒-๒-๕)    
   LACH  172    Chinese 2 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ศศภจ ๑๗๑ 
                   ทักษะการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  และศึกษาไวยากรณ์พ้ืนฐาน
ภาษาจีนโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมจ านวน ๓๕๐ ค า 
  Prerequisites: LACH 171 
          Chinese communicative skills used in the context of daily life; elementary 
Chinese grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; 350 Chinese 
vocabularies. 
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๕๕ 

 

 

 

 ศศภจ  ๑๗๓ ภาษาจีน ๓        ๓ (๒-๒-๕)    
   LACH  173    Chinese 3 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ศศภจ ๑๗๒ 

 ทักษะการฟัง  การสนทนาโต้ตอบ  การอ่าน และการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันแบบ
ง่ายๆ โดยเน้นการออกเสียง  ส านวน และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง 
  Prerequisites: LACH 172 
   Listening, conversation, reading, and writing skills used in the simple context of 
daily life. Emphasizing in correct pronunciation, idiom, and grammar.  

  
๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    ๙ หน่วยกิต 

วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 111 Computer Programming 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
 แนะน าหลักการคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวทางการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี)  
แนะน าการออกแบบและการสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง: ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ค าสั่งวนซ้ าและค าสั่ง
ควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะแบบบูล โครงสร้างแถวล าดับ และโครงสร้างระเบียน 

  Pre-requisite : None 
   Introduction to computer concepts, computer components, hardware and 

software, hardware and software interaction, Electronic Data Processing (EDP) concepts. 
Introduction to program design and implementation using a high-level language: types and 
expressions, iterative and conditional control statements, functions, Boolean logic, array and 
record structures. 

 
  วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ      ๓ (๓-๐-๖) 
  SCID 101 Integrated Science 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 

  วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานใน
รูปแบบต่างๆ แหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการ
ขนส่งและการสื่อสารแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
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๕๖ 

 

 

 

  Pre-requisite : None 
  Science evolution and scientific methods, Earth and space, Energy in various 
forms, Energysources, usage and conservation, Living organism and evolution, Chemistry in the 
changing world, Food and food technology, Environment and pollution, Science and technology 
of transportation and communication, Trend in future of science development. 

 
 วศฟฟ ๒๐๔  สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม     ๓ (๓-๐-๖) 
 GEEG 204 Statistics Probability and Random Variables 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

  ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่มแบบดิสครีต ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง 
ตัวแปรสุ่มสองตัว ตัวแปรสุ่มหลายตัว การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสถิติ 

Prerequisites: None 
  Probability, conditional probability, discrete random variables, continuous 

random variables, two random variables, multi random variables, sampling, estimation, 
hypothesis statistics testing. 
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๕๗ 

 

 

 

 

 
 

 

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน  ๒๖ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ๑๘ หน่วยกิต 
                                                                      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
 วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป                        ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH 115 General  Chemistry 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
  โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ 
อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี 
  Pre-requisite : None 
  Atomic structure,periodic table, chemical bonding, gases liquids, solids, 
solutions, colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic 
equilibria, electrochemistry. 
 
 วทคม ๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี                 ๑ (๐-๓-๑) 
 SCCH 118 Chemistry Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
  เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเก่ียวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลอง
ที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย 
  Pre-requisite : None 
  General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and 
quantitative analysis, some experiments that are related to lectures. 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
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 วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส       ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA 115 Calculus 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
  ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่
ก าหนด เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ การประเมินค่าอนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ  
  Pre-requisite : None 
  Limits, continuity, derivatives of algebraic functions,  logarithmic functions, 
exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions and 
hyperbolic functions, applications of differentiation, indeterminate forms, techniques of 
integration, improper integrals, applications of integration, numerical evaluation of derivatives 
and integrals, calculus of real-valued functions of two variables, algebra of vectors in three-
dimensional space, calculus of vector-valued functions and applications, straight lines, planes 
and surfaces in three-dimensional space. 
 
 วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ      ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA 165 Ordinary Differential Equations 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
  ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง 
สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง 
การประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์
มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพิชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
  Pre-requisite : None 
  Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first 
order differential equations, nonlinear first order differential equations, applications of first 
order equations, second order linear equations, applications of second order equations, high 
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๕๙ 

 

 

 

order linear equations, systems of linear equations, matrices, deteminants, vector spaces, 
linear transformations, solving linear algebraic problems by numerical methods, applications 
in engineering. 
 
 วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป      ๑ (๐-๓-๑) 
 SCPY 110 General Physics Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
  การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะก าลังศึกษา 
  Pre-requisite : None 
  Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first 
year students in each faculty. 
 
 วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒      ๑ (๐-๓-๑) 
 SCPY 120 Physics Laboratory II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
  การทดลองระดับปานกลาง ออกแบบมาเพ่ือควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒ 
(วทฟส ๑๕๑ และ วทฟส ๑๕๒) 
  Pre-requisite : None 
  Intermediate level of experiments designed to accompany some topics in 
General Physics I,II (SCPY 151,152). 
 
 วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑       ๓ (๓-๐-๖) 
 SCPY 151 General Physics I 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
  กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็ง การหมุน การกลิ้ง และการหมุนส่าย การแกว่งกวัด
อย่างง่าย การแกว่งกวัดลดทอน การแกว่งกวัดขับดันและเรโซแนนซ์ คลื่นกล ฟังก์ชั่นคลื่น คลื่นบนเส้นเชือก 
คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง และความดังของเสียงความดันในของไหล แรงตึงผิว สายกระแส สมการแบร์นูลี ความหนืด 
และกฎของพ้อยส์ซิล ความร้อนและอุณหภูมิการเก็บความร้อน การถ่ายเทความร้อน ระบบก๊าซอุดมคติ กฎข้อ
ที่ ๑ ของเทอร์โมไดนามิกส์ เครื่องยนต์ความร้อน และเครื่องท าความเย็น เอ็นโทรปี และกฎข้อที่ ๒ กลศาสตร์
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เชิงสถิติเบื้องต้น และกฎข้อที่ ๓ สนามไฟฟ้าและกฎของเก๊าส์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
สนามแม่เหล็ก สมการไบโอต์-ซาร์วาด กฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน า กฎของฟาราเดย์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน า ตัวเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สมการแม็กซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  Pre-requisite : None 
  Mechanics of system of particles, rigid bodies, rotation rolling and precession, 
simple harmonic motion, damped oscillation, forced oscillation and resonance, mechanical 
waves, wave function, waves on strings, standing waves, sound waves and loudness, pressure 
with in fluids, surface tension, streamline, Bernoulli’s equation, viscosity, Poiseuille’s law, 
heat and temperature, heat capacity, heat transfer, system of ideal gases, the first law of 
thermodynamics, heat engines and refrigerator, entropy and the second law, basic statistical 
mechanics and the third law, electric field and Gauss’s law, electric potential, capacitors, 
direct current circuits, magnetic field, Biot-Savart equation, Ampere’s law, induction, 
Faraday’s law, electromotive force, inductors, alternating current circuits, Maxwell’s equation 
and electromagnetic waves. 
 
 วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒       ๓ (๓-๐-๖) 
 SCPY 152 General Physics II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
  ธรรมชาติของแสง การโพลาไลซ์ หลักการสะท้อนและหักเหแสง การเกิดภาพของแสง
สะท้อนและแสงหักเหเลนส์และอุปกรณ์ทัศน์ศาสตร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบน หลักสัมพัทธ์ภาพพิเศษ การ
แปลงโลเร็นตซ์ อัตราเร็วเชิงสัมพันธ์ โมเมนตัม และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค 
กลศาสตร์คลื่นอนุภาคของชเรอดิงเจอร์ ตัวอย่างคลื่นอนุภาค กลุ่มคลื่นและหลักความไม่แน่นอนของไฮน์เซ็น
เบิร์ก หลักกลศาสตร์ควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน ฟิสิกส์ควอนตัมของอะตอมและโมเลกุล ผลึกแข็งและ
ทฤษฏีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวน าเลเซอร์และเมเซอร์ เทคโนโลยีนาโน อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวน า ธรรมชาติ
ของนิวเคลียส แบบจ าลองนิวเคลียส การสลายตัว รังสีนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสีและการ
ป้องกัน นิวเคลียร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 
  Pre-requisite : None 
  Nature of light, polarization, reflection and refraction, images forming from 
reflected and refracted light, lens and optical instruments, interference and diffraction of 
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light, special relativity, relativistic speed, relativistic momentum and energy, duality of 
particle and wave, particle wave mechanics by Schrodinger, examples of particle waves, 
wave packet and Heisenberg’s uncertainty principle, basic of quantum mechanics, angular 
momentum and spin, physics of atoms and molecules, crystalline solid and energy band 
theory, semi-conducting materials, LASER and MASER, NANO technology, semiconductor 
electronics, nature of the atomic nucleus, decay processes, nuclear models, nuclear 
radiations, nuclear reactions, detection of radiation and protection, nuclear applications and 
physics of elementary particles. 
 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    ๘ หน่วยกิต 
 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
  วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน  ๒ (๑-๓-๓) 
 EGIE  101   Basic Engineering Practice 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 
  กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพ้ืนฐาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้าน
การตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การปรับแต่ง การเชื่อมประสาน และงานโลหะแผ่น  ความปลอดภัยในการท างานและการ
ใช้เครื่องมือ   
  Basic engineering processes.Equipments or tools used in machining. Fitting 
operation welding and  sheet metal. Safety and tools using. 
 
 วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม      ๓ (๒-๓-๕) 
 EGME 102 Engineering Drawing  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การเขียนตัวอักษร  การฉายภาพออโธกราฟฟิค การเขียนภาพออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพ
ตัด  การเขียนแบบภาพช่วย  การเขียนแบบภาพมิติ   มุมมองเสริมและการพัฒนา การเขียนแบบภาพสเกตซ์  การ
ก าหนดขนาดและรายละเอียด  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนภาพขั้นพ้ืนฐาน 
  Pre-requisites : None 
  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. 
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 วศอก  ๑๐๓    วัสดุวิศวกรรม       ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE   103      Engineering Materials  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งาน ของวัสดุวิศวกรรม
กลุ่มหลัก ซึ่งประกอบด้วย โลหะ พอลิเมอร์เซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลของเฟสและการ
ตีความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 Pre-requisites : None  
    Study of relationship between structures, properties, production processes and 

applications of main groups of engineering materials, i.e., metals, polymers, ceramics and 
composites. Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical properties and 
materials degradation. 
 

 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   จ านวน       ๘๑  หน่วยกิต 
 
*รายวิชาใหม่       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 

*วศฟฟ ๑๐๑ แนะน าวิศวกรรมไฟฟ้า      ๑ (๐-๓-๑) 
  EGEE 101 Introduction to Electrical Engineering   
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  แนะน าแนวคิดและการประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า กรณีศึกษา การดูงานเชิงวิชาการ โครงงาน 
ขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณและจริยธรรม 
  Pre-requisites : None 

An Introduction to fundamental concepts and applications of electrical 
engineering; case studies; academic visits; mini projects on electrical engineering; code of ethics 
 
 *วศฟฟ ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
  EGEE 202 Mathematics for Electrical Engineering I  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วทคณ ๑๑๕ และ วทคณ ๑๖๕ 

การประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญระบบสมการเชิงอนุพันธ์คณิตศาสตร์
อนุมาน ล าดับและอนุกรมของจ านวนการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐานผลเฉลยแบบอนุกรมของ
สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซเวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัสการอินทิเกรตเส้น การอินทิเกรตปริมาตร พิกัด
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๖๓ 

 

 

 

เชิงขั้วแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพ้ืนที่ผิว ทฤษฎีการลู่ออกของเกาส์
ทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม 
   Prerequisites: SCMA 115 and SCMA 165 

Engineering applications of ordinary differential equations; system of linear 
differential equations, mathematical induction, sequences and series of numbers; Taylor series 
expansions of elementary functions; Power series solutions of differential equations; Laplace 
transformation; Vector integral calculus; line integral, volume integral; polar coordinate; Calculus 
of real-valued functions of several variables; Green’s theorem, Surface integrals, divergence 
theorem of Gauss; Stokes’s theorem; Engineering applications. 

 
 *วศฟฟ ๒๐๓ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
  EGEE 203 Mathematics for Electrical Engineering II 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๐๒ 

การวิเคราะห์ฟูเรียร์ อนุกรมฟูเรียร์ และฟูเรียร์อินทริกรัล การแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย สมการลาปลาสในระบบพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อน สมการโค
ชี-รีมันท์ การส่งคงรูป อินทริกรัลเชิงซ้อน อนุกรมโลรองต์ การอินทริเกรตโดยวิธีค่าเรซิดิว การประยุกต์ใช้ทางด้าน
วิศวกรรม การประมาณค่าในช่วงสไปล์น การใช้วิธีเชิงเลขเพ่ือหาค าตอบของสมการอนุพันธ์อันดับที่ 1 การใช้วิธี
เชิงเลขส าหรับระบบสมการเชิงอนุพันธ์ และสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง การใช้วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการอนุพันธ์
ย่อย 
  Prerequisites: EGEE 202 

Fourier analysis, Fourier series and integrals, Fourier transform; Partial differential 
equations; Laplace equations   in cylindrical and spherical coordinates; complex number, 
complex analytic functions; Cauchy-Riemann equations; conformal mapping, complex integral; 
Laurent series; integration by the method of residues; Engineering application, Interpolation, 
Splines; numerical method for first-order differential equations; numerical method for systems 
and higher order differential equations; numerical method for partial differential equations. 
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๖๔ 

 

 

 

*วศฟฟ ๒๑๐     โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๑    ๑ (๐-๓-๑)  
   EGEE  210 Software Applications for Electrical Engineers I 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

การโปรแกรมด้วยสื่อสัญลักษณ์ ระบบความคิด โครงสร้างโฟลชาตและลอจิก อุปกรณ์เชื่อมต่อ 
เช่น ชุดวงจรภาคเอาท์พุต ชุดวงจรการประมวลผล ชุดวงจรภาคแสดงผล เป็นต้น หลกัการการออกแบบซอฟแวร์
เบื้องต้น หลักการพัฒนาต้นแบบเบื้องต้น การพัฒนาแอพบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การโปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่อ
เครือข่ายและเชื่อมต่อวงจรเบื้องต้น การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในงานควบคุมเบื้องต้น การทดสอบฟังก์ชันย่อย 
การทดสอบเพ่ือหาความผิดพลาด การบริการคลาวน์และการโปรแกรม API เพ่ือเชื่อมต่อบริการ 

Prerequisites: None 
Visual Programming, system thinking, logic and flowchart structure; Device 

Interfaces; input component, processing component, output components; basic software design 
concepts, rapid prototype development concepts, basic smart mobile app development, basic 
networking programming and Interfaces, basic Control Application development; functional Test, 
failure test, cloud services and API programming. 

 

 วศฟฟ  ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า            ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  213 Electric Circuit Analysis   
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วทฟส ๑๕๒  

องค์ประกอบของวงจร วงจรตัวต้านทาน กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรแบบปม การ
วิเคราะห์วงจรแบบเมช การแปลงแหล่งจ่ายการวิเคราะห์วงจรแบบหลายแหล่งจ่าย ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน
คุณสมบัติของตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งวงจรไฟฟ้าอันดับสอง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ แผนภาพเฟสเซอร์ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ การแก้ตัวประกอบก าลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟส วงจรขยาย
สัญญาณ ผลตอบสนองเชิงความถี 
  Prerequisites: SCPY 152  

Circuit elements, resistive circuits, Kirchhoff’s laws, node and mesh analysis; 

source transformation, superposition; Thevenin and Norton’s theorems; properties of capacitor 

and inductor; first–order and second-order circuits, AC steady-state response, phasor diagram, 

AC power, power factor correction, three-phase circuit, operational amplifier, frequency 

response. 
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๖๕ 

 

 

 

 วศฟฟ  ๒๑๔   ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 
      EGEE  214     Electric Circuit Analysis Laboratory  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนร่วม: วศฟฟ ๒๑๓   

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าต่างๆตามรายวิชา วศฟฟ ๒๑๓. 
  Prerequisites: None 
  Corequisites: EGEE 213  
  A laboratory works on electric circuits to illustrate the topics covered in EGEE 213. 

 
 วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
          EGME 220 Engineering Mechanics 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ 
  กฏข้อที่หนึ่งของนิวตัน ระบบแรง ผลลัพธ์ การสมดุล โครงสร้าง สถิตยศาสตร์ของไหล จุด
ศูนย์กลางมวล แรงเสียดทาน กฏการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน จลนศาสตร์ และ จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง งานและพลังงาน  การดลและโมเมนตัม  
  Pre-requisites : SCPY 151 General Physics I 
  Newton’s first law: force systems, resultant, equilibrium, structure, fluid statics, 
centroids, friction;  Newton’s second law of motion: Kinematics and kinetics of particles and 
rigid bodies, work and energy, impulse and motion.  
 

 วศฟฟ   ๒๔๐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  240  Engineering Electronics  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๓  

  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน ากระแส-แรงดันและคุณสมบัติทางความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
วิเคราะห์และออกแบบวงจร ไดโอด บีเจที มอสซีมอส และไบซีมอส ทรานซิสเตอร์ การไบอัสวงจรขยายสัญญาณ  
วงจรขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์  วงจรขยายเชิงด าเนินการและการประยุกต์ใช้งาน หน่วยจ่ายก าลังไฟฟ้า 
  Prerequisites: EGEE 213  

Semiconductor devices; device current-voltage and frequency characteristics; an 
analysis and design of diode circuits; an analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS 
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๖๖ 

 

 

 

transistor circuits; biasing amplifier circuits; transistor amplifier circuits; operational amplifier and 
its applications; the power supply module. 

 

 วศฟฟ  ๒๔๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE  241 Engineering Electronics Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

  วิชาที่ต้องเรียนร่วม: วศฟฟ๒๔๐  
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าต่างๆตามรายวิชา วศฟฟ๒๔๐. 

  Prerequisites: None 
  Corequisites: EGEE 240  
  A laboratory training on electric circuits to illustrate the topics covered in EGEE 240. 
  

  วศฟฟ ๒๔๔ ฟิสิกส์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     ๓ (๓-๐-๖) 

 EGEE 244  Physics of Electronic Devices 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วทฟส ๑๕๒  

ฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า หลักการทางกลศาสตร์ควอนตัม แถบพลังงานในของแข็ง พาหะ
ส่วนเกินในสารกึ่งตัวน า  การเกิดโฮลและอิเล็กตรอน  รอยต่อ พีเอ็น  ไดโอดแบบต่าง ๆ  สภาวะแบบสมดุลและไม่
สมดุลของรอยต่อ พี เอ็น  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของไดโอด   โครงสร้างและคุณสมบัติของ 
บีเจที และ เอฟอีที ทรานซิสเตอร์  โครงสร้างของรอยต่อ โลหะ ออกไซด์ สารกึ่งตัวน า (เอ็มโอเอส)    รอยต่อ
ระหว่างโลหะ สารกึ่งตัวน า 
                      Prerequisites: SCPY 152  

           Physics of semiconductor devices , principle of quantum mechanics; energy 
band in solid , excess  carriers in semiconductor , electrons and holes existence;  PN junction , 
diodes , equilibrium and nonequilibrium states of PN junction , current – voltage relationship of 
diode  BJT and FET transistor structures and its properties; metal – oxide – semiconductor 
(MOS) structures , metal – semiconductor contact. 

 
 วศฟฟ   ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE    250  Electromechanical Energy Conversion  
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๖๗ 

 

 

 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๓     
   พ้ืนฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการท างานของวงจรแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก รีลัคแตนซ์ ความ
เหนี่ยวน า หม้อแปลงไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก หลักการพลังงานและพลังงานร่วม อุปกรณ์แปลง
พลังงานกลไฟฟ้ากระตุ้นด้วยแหล่งจ่ายเดี่ยวและหลายแหล่งจ่าย พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
  Prerequisites: EGEE 213  
   Basic electromagnetic field theory; principles of magnetic circuits, magnetic 
materials,reluctance, inductor, transformers, core loss, energy and co-energy; singly excited 
magnetic field systems, multiply excited magnetic field systems, fundamentals of electrical 
machines. 
 

 วศฟฟ  ๒๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  261 Electrical Measurement and Instrumentation   
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๓  

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจัดแบ่งประเภทและคุณลักษณะของเครื่องวัดทางไฟฟ้า 
การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงและสลับโดยใช้เครื่องวัดเชิงอุปมานและ
เชิงเลข การวัดก าลัง ตัวประกอบก าลัง และพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า การวัดค่าความเหนี่ยวน า
ไฟฟ้า และการวัดค่าความจุไฟฟ้า การวัดความถี่ คาบเวลาและช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณแบบ
ต่างๆการสอบเทียบ 
   Prerequisites: EGEE 213  

Units 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 ; calibration. 

 
 วศฟฟ ๒๘๐  วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก     ๓ (๓-๐-๖) 
  EGEE 280    Digital Circuit and Logic Design 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
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๖๘ 

 

 

 

ระบบดิจิทัลและระบบแอนะล็อก ระบบเลขฐานและรหัส การด าเนินการและวงจรทางคณิตศาสตร์ของ
เลขฐานสอง ลอจิกเกต พีชคณิตแบบบูลีน ตารางความจริง การวิเคราะห์และออกแบบวงจรลอจิกแบบจัดหมู่ กระบวนการ
ลดรูปวงจรลอจิก ตระกูลของวงจรรวม การวิเคราะห์และออกแบบวงจรเข้าและถอดรหัส การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรสลับสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรลอจิกแบบล าดับประสานเวลา วงจรฟลิปฟล็อป การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรนับ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรหน่วยความจ า การวิเคราะห์และออกแบบวงจรที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์
ลอจิกแบบโปรแกรมได้ วงจรแปลงข้อมูลแบบดิจิทัลเป็นแอนะล็อก วงจรแปลงข้อมูลแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การ
ประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัลและลอจิก 
  Prerequisites: None 

            Digital and analog systems, number and code systems; binary arithmetic 
operation and circuits, logic gates; Boolean algebra, truth tables, analysis and design of 
combination logic circuits, logic circuit minimization processes; integrated circuit families, analysis 
and design of encoder and decoder circuits, analysis and design of multiplexing circuits, analysis 
and design of synchronized sequential logic circuits; Flip-flop circuits, analysis and design of 
counter circuits; analysis and design of memory circuits, an analysis and design of related circuits; 
programmable logic devices, digital-to-analog converter circuits (DAC); analog-to-digital converter 
circuits (ADC), applications of digital and logic circuits. 

 
วศฟฟ  ๒๘๑  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก                               ๑ (๐-๓ ๑- ) 

 EGEE  281    Digital Circuit and Logic Design Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนร่วม: วศฟฟ๒๘๐ 

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก เพ่ือครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา วศฟฟ ๒๘๐ 

Corequisites: EGEE 280 
Laboratory works on digital circuits and logic design to cover learning contents 

and objectives in EGEE 280. 

 
 *วศฟฟ ๓๑๐  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒         ๑ (๐-๓ ๑- ) 
 EGEE  310   Software Applications for Electrical Engineers II 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๐ 
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  แนวความคิดขั้นมูลฐานของซีเอดี (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) และอีดีเอ (การ
ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ )แนะน าซอฟต์แวร์ทางซีเอดีและอีดีเอที่ ใช้ในทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์การค านวณทางวิทยาศาสตร์และสร้างภาพกราฟฟิค ซอฟต์แวร์เลียนแบบการท างานด้วย
แบบจ าลอง เครื่องมือเลียนแบบการท างานวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรพิมพ์
ต้นแบบ 
  Prerequisites: EGEE 210 
  Fundamental concepts of CAD (Computer Aided Design) and EDA (Electronic Design 
Automation); introduction to popular CAD and EDA software tools used in electrical and electronic 
engineering, scientific computation and visualization software packages; model-based simulation 
software, electrical circuit simulation tools, schematic capture and printed circuit board prototyping 
software. 
 
 วศฟฟ ๓๒๐ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 320 Principle of Communication 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : วศฟฟ ๒๐๓ 
  แบบจ าลองระบบสื่อสารแบบผ่านสายน าสัญญาณและแบบไร้สาย บทน าเรื่องสัญญาณและระบบ 
สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก (AM, 
DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM)สัญญาณรบกวนของระบบแอนะล็อก  การมอดูเลตสัญญาณแบบไบนารีเบสแบนด์  
ทฤษฎีสุ่มตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไตเซชัน การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกโดยใช้พัลส์(PCM, DM)เทคนิค
การมัลติเพล็กซ์ บทน าเรื่องสายส่งสัญญาณส าหรับการสื่อสาร  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโครเวฟและ
การสื่อสารผ่านไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการสื่อสารเชิงแสง 
  Prerequisites: EGEE 203 
   Communication models, wire/cable and wireless/radio; introduction to signal and 
system; spectrum of signal and applications of Fourier series and transform; analog modulation, 
AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM; noises in analog communication; binary baseband modulation; 
Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog modulation, PCM, DM; multiplexing 
techniques; introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave components 
and communication, satellite communications, optical communication. 
 
 วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง     ๓ (๓-๐-๖)  
          EGEE    321 Communication Network andTransmissionLines 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๐๓ 
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๗๐ 

 

 

 

ระบบการสื่อสารแบบมีสาย และไร้สาย ระบบการสื่อสารมีสายแบบ Y, Z, F, G, H เมตริกซ ์
ความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พ้ืนฐานไฟฟ้า การแปลงโครงข่าย ปริมาณการส่งผ่านเทคนิควงจรการส่งผ่าน
สัญญาณ การกรองคลื่น ตัวลดทอนสัญญาณ การเข้ากันของอิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง สมการ และผลเฉลยส าหรับ
ย่านความถ่ีต่ า กลาง และสูง ค่าคงที่ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบ และคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง 
คุณสมบัติของสายส าหรับการเปิด การปิด จุดปลายที่ต่อโหลด และสภาพของสายส่งที่มีการสูญเสีย การสะท้อน
กลับในเชิงโดเมนเวลา แผนภมูิการสะท้อนไป-มา การข้ามผ่านแบบปลายใกล้ และปลายไกล ความแตกต่างของ
สัญญาณ สายส่งผสม ชนิดของเคเบิ้ล สายคู่ไขว้แบบไม่ชีลค์ สายเคเบิ้ลแบบโคแอคซ์ สายเคเบิ้ลมาตรฐานใน
ปัจจุบัน 
  Prerequisites: EGEE 203 

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

 
 วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิทัล       ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 322 Digital Communication 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ๒๐๓ 
  ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม ปริภูมิสัญญาณ แบนด์วิดท์ไนควิสต์ที่น้อยที่สุด การ
ตรวจจับสัญญาณ เอดับบลิวจีเอ็น เทคนิคการมอดูเลชันดิจิทัล เดลต้าซิกมา การวิเคราะห์สมรรถนะ การเข้าจังหวะ 
อิควอไลเซชัน แนะน าทฤษฏีข่าวสาร การเข้ารหัสแหล่ง การเข้ารหัสช่องสัญญาณ พหุช่องสัญญาณและระบบพหุ
พาห์ เทคนิคการสเปรดสเปกตรัม ช่องสัญญาณเฟดดิงแบบพหุวิถี 
  Prerequisites: EGEE 203 
  Review of probability and random process; signal space; minimum Nyquist 
bandwidth; signal detections; AWGN, digital modulation techniques, sigma-delta, performance 
analysis; synchronization; equalization; introduction to information theory; source coding; channel 
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coding;multichannel and multicarrier systems; spread spectrum techniques; multipath fading 
channels. 
 
 วศฟฟ ๓๒๓  การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย     ๓ (๓-๐-๖)  
 EGEE  323   Data Communication and Networking 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๐ 

  แนะน าการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบชั้น โพรโทคอลและการ
เชื่อมโยงแบบจุดต่อจุด แบบจ าลองการประวิงในโครงข่ายข้อมูล โพรโทคอลการควบคุมการเข้าถึงช่องทางการ
สื่อสาร การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุมข้อผิดพลาดของข้อมูล เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายการ
สลับสาย การจัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย โครงข่าย สถาปัตยกรรม และระบบแบบกลุ่ม
เมฆ มาตรฐานต่าง ๆ  
  Prerequisites: EGEE 320 

Introduction to data communications and networks; layered network 
architecture; point-to-point protocols and links; delay models in data networks; medium-access 
control protocols; flow control; error control; local area network; switching network; routing in 
data networks; network security; cloud network, architecture and system; standards. 
 

  วศฟฟ  ๓๒๔   ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑      ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE  324   Telecommunication Laboratory I 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  การมอดูเลชันแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การชักตัวอย่างและมัลติเพลกซิง การสื่อสารแบนด์พาส การ
สื่อสารทางแสง การสื่อสารสเปรดสเปกตรัม 

  Prerequisites: None 
   Analog and digital modulation, sampling and multiplexing; bandpass 
communication, optical communication, and spread spectrum communication. 
 

  วศฟฟ  ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง                               ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   325   Optical Communication  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๐  
  ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอก และสภาวะการแพร่กระจาย โครงสร้างและชนิดของเคเบิล
ใยแสง พารามิเตอร์ทางแสง การผลิตเส้นใยน าแสง รูปแบบของสายใยแก้วน าแสง การด้อยสภาพและการกระเจิง
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ของสัญญาณในเส้นใยน าแสง แหล่งก าเนิดแสง เทคนิคการมอดูเลชัน ตัวตรวจจับทางแสง ตัวรับและส่งสัญญาณ
แสง ตัวทวนและตัวขยายสัญญาณแสง อุปกรณ์ทางแสง การค านวณงบประมาณการเชื่อมต่อการมัลตเิพล็กระบบ
เชื่อมทางแสง แนะน าหลักการเอฟทีทีเอ๊กซ์ 
  Prerequisites: EGEE 320 
  Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure and types 
of optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable types; signal 
degradations and dispersion in optical fiber; optical sources; modulation techniques; optical 
detectors; optical receivers and transmitters; optical repeaters and amplifiers; optical 
components; link budget calculations; multiplexing in optical link system; introduction to FTTX. 
 
 *วศฟฟ ๓๒๗ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒      ๑ (๐-๓ ๑- ) 
   EGEE  327 Telecommunication Laboratory II  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๔ 
  สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบชั้น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี การสื่อสาร
ข้อมูลแบบไร้สาย จุดเข้าถึงไวไฟ ตัวทวนสัญญาไวไฟ เทคนิคการหาเส้นทางโปรโตคอลความปลอดภัย การสื่อสาร
ภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต 
  Prerequisites: EGEE 324 

Layered network architecture; internet connection; TCP/IPProtocols; wireless 
communication: wifi access point, repeater, routing technique, security protocol; voice and 
video over internet.   

 

 วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม       ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  330 Control System 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๖๐  
  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจ าลองระบบในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี่ แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนองของระบบพลวัต ระบบอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง การ
ควบคุมระบบแบบเปิดและแบบปิด การควบคุมแบบป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุมแบบป้อนกลับ 
หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ    

Prerequisites: EGEE 360 
  Mathematical models of systems; transfer function; system models on time 
domain and frequency domain; dynamic models and dynamic responses of systems; first and 
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second order systems; open-loop and closed-loop control; feedback control and sensitivity, 
types of feedback control; concepts and conditions of system stability, methods of stability test. 
 
 
 *วศฟฟ  ๓๓๒ ปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัด    ๑ (๐-๓ ๑- ) 
 EGEE  332 Control System and Instrumentation Laboratory  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนร่วม: วศฟฟ๓๓๐   
   การจ าลองระบบเบื้องต้น ระบบควบคุมแบบเปิด ระบบควบคุมแบบปิด ตัวควบคุมแบบสอง
ต าแหน่ง ตัวควบคุมแบบสองต าแหน่งแบบป้อนกลับค่าหน่วงเวลา การวิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วครู่และแบบสภาวะ
คงท่ี การวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิงความถี่ การปรับแต่งตัวควบคุมแบบพีไอดี วิธีซีเกลอนิโคลส์ การควบคุมมอเตอร์
เซอร์โว การควบคุมต าแหน่งและความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง  

Prerequisites: None 
Corequisites: EGEE 330 or academic advisor’s approval 

   Basic system simulation, open-loop control system, closed-loop control system, 
two position controller, two position with delayed feedback; transient and steady state analysis, 
frequency response analysis, PID controller tuning, ziegler-nichols method, servo motor control, 
D.C. motor speed and position control.  

 
 วศฟฟ ๓๔๐   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  340    Electronic Circuit Design  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๔๐ 

ผลตอบสนองความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การป้อนกลับ  วงจรก าเนิดรูปคลื่นสัญญาณ 
วงจรขยายก าลัง วงจรขยายสัญญาณหลายส่วน วงจรจูนและวงจรกรองความถี่  การประยุกต์ใช้งาน
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแปลงข้อมูล การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  Prerequisites: EGEE 240  

Characteristics response of electronic devices, feedback, signal generators and 
waveform-shaping circuits; power amplifiers, multistage amplifier circuits, tuned and  filter 
circuits, power electronic application circuits, data converter circuits; electronic circuit 
applications. 
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 วศฟฟ  ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE  341 Electronic Circuit Design Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๔๐  
  วิชาที่ต้องเรียนร่วม: วศฟฟ ๓๔๐  

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแสดงหัวข้อต่างๆที่สอดคล้อง
กับรายวิชาวศฟฟ ๓๔๐ 
  Prerequisites: EGEE 240  
  Corequisites: EGEE 340 

A  laboratory  works  on electronic circuit design to illustrate the topics covered 
in  EGEE 340. 

 
 วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 342 Power Electronics   
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๔๐  

  ลักษณะสมบัติ ของ อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส์ ก าลั ง  ไดโอดก าลั ง   เอสซีอาร์   จีที โ อ 
ทรานซิสเตอร์ก าลัง มอสเฟตก าลัง ไอจีบีที    ลักษณะสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก  แกนหม้อแปลง    ไฟฟ้าก าลัง  
แกนเฟอร์ไรท์  แกนเหล็ก  ตัวแปลงไฟฟ้า  ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  ตัวแปลงไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไซโคลคอนเวอร์เตอร์  
อินเวอร์เตอร์ ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ การเปลี่ยนความถี่ การขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วย
อุปกรณ์โซลิดสเตต การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า  การควบคุมมอเตอร์
ซิงโครนัส 
  Prerequisites: EGEE 240  

  Characteristics of power electronic devices, power diode, SCR, GTO, power 
bipolar, power MOSFET, IGBT; characteristics of magnetic material, power transformer core, 
ferrite core, iron power core, converters, ac to ac converter, ac to dc converter, dc to dc 
converter, cycloconverter, inverter, dc to ac converters, frequency changer, solid state motor 
drive, direct current motor control, induction motor control, synchronous motor control. 

  วศฟฟ    ๓๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  350 Electrical Power System Analysis 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ๒๑๓  
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  โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบต่อหน่วย คุณลักษณะและ
แบบจ าลองของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจ าลองของหม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์และแบบจ าลอง
ของสายส่ง พารามิเตอร์และแบบจ าลองของเคเบิล พ้ืนฐานการไหลของก าลังไฟฟ้า พ้ืนฐานการค านวณความผิด
พร่อง 

  Prerequisites: EGEE 213  
  Electrical power system structure; AC power circuits; per unit system; generator 
characteristics and models; power transformer characteristics and models; transmission line 
parameters and models; cable parameters and models; fundamental of load flow; fundamental 
of fault calculation. 

 
วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 351  Electrical Machines 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ๒๕๐  

 วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงพลังงานกลเป็นไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก 
วงจรหม้อแปลงหนึ่งเฟส และสามเฟส หลักการหมุนของเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลดีซี โครงสร้าง
เครื่องจักรกลเอซี เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องกลเหนี่ยวน าไฟฟ้าหนึ่งเฟส และสามเฟส การป้องกัน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
  Prerequisites: EGEE 250  
   Magnetic circuits; principles of electromechanical energy conversion; energy and 
co-energy in magnetic circuits; single phase and three phase transformers; principles of rotating 
machines; DC machines; AC machines construction; synchronous machines; single phase and 
three phase induction machines; protection of machines. 

 
 วศฟฟ ๓๕๒   การออกแบบระบบไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 352  Electrical System Design 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๓  

  แนวคิดออกแบบเบื้องต้น รหัสและมาตรฐานต่างๆ แผนผังระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  ระบบสายไฟและ
สายเคเบิ้ลไฟฟ้า   เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า   การค านวณโหลด   การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังและการ
ออกแบบตัวเก็บประจุแบบแบงค์   การออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบมอเตอร ์
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โหลด  ตัวป้อน และผังตารางรวม  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  การค านวณการลัดวงจร การออกแบบติดตั้งสายดินส าหรับ
การวางสายไฟฟ้า   
  Prerequisites: EGEE 213  

  Basic design concepts; codes and standards; power distribution schemes; 
electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and apparatus; load calculation; 
power factor improvement and capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit 
design; motor circuit design; load, feeder, and main schedule; emergency power systems; short 
circuit calculation; grounding systems for electrical installation. 
 
 วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 353 Engineering Electromagnetics      
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๐๓ 

  การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตตัวน าและไดอิเล็กตริกความจุไฟฟ้ากระแสการพาและ
กระแสการน าความต้านทานสนามแม่เหล็กสถิตวัสดุแม่แหล็ก แรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา กระแสการขจัดสมการของแมกซ์เวลล์คลื่นระนาบและการประยุกต์ 
  Prerequisites: EGEE 203 
  Vector analysis; Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; 
convection and conduction currents; resistance; magnetostatic fields; magnetic material; forces 
due to magnetic fields; inductance; time-varying electromagnetic fields; displacement current; 
Maxwell’s equations, plane wave and applications. 
 
 วศฟฟ ๓๕๔  ปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง      ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE 354    Electrical Power Laboratory  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

  การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพ่ือแสดงหัวข้อต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
   Prerequisites: None 

  A Laboratory works on electrical power systems to illustrate the topics covered 
in the field ofelectrical power engineering. 
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 วศฟฟ ๓๕๕           ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า      ๑ (๐-๓-๑) 
 EGEE  355    Electrical Machines Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๕๐  
   เฟสเซอร์ก าลังไฟฟ้าเชิงซ้อนหม้อแปลงไฟฟ้าขดลวดร่วมหม้อแปลงไฟฟ้าขดลวดแยกหม้อแปลง
ไฟฟ้าสามเฟสเวคเตอร์กรุ๊ปมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าหนึ่งเฟส การควบคุมความเร็วรอบ การสตาร์ท การต่อ
ขนานกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส   
   Prerequisites: EGEE 250  
   Phasor, complex power, transformer, auto-transformer, three-phase transformer, 
vector group, dc motors, dc generators, synchronous machines, three-phase induction motors, 
single-phase induction motors, speed control, starting, braking, and synchronization 
 
 
 *วศฟฟ ๓๕๗ ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 357 Electrical Engineering Safety 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๓ 
  อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการด้านความปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุและอันตรายจากไฟฟ้า 
ไฟฟ้าดูด แรงดันช่วงก้าวและแรงดันสัมผัส การคายประจุไฟฟ้าสถิต ประกายไฟจากอาร์คและการป้องกัน การแยก
กราวด์ทางไฟฟ้า การต่อลงดินเชิงปฏิบัติ การต่อฝากและการก าบัง การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์
ป้องกันวงจรไฟฟ้า ค าแนะน าความปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าแรงสูง ความปลอดภัย
ทางไฟฟ้าในสถานที่ท างาน 

  Prerequisites: EGEE 213 
Electrical hazards and safety measures; causes of electrical accidents and injuries; 

electric shock; step and touch potentials; electrostatic discharge (EDS); electrical arc flash and 
protection; electrical isolation; practical grounding, bonding and shielding; electrical safety 
testing; circuit protection devices; electrical safety guidance for low-voltage and high-voltage 
systems; electrical safety in the workplaces. 
 วศฟฟ ๓๖๐   สัญญาณและระบบ      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  360    Signals and Systems 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๐๓ 
  สัญญาณและระบบแบบเวลาต่อเนื่อง สัญญาณและระบบแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การน าเสนอ

สัญญาณและระบบในมิติเวลาการปฎิบัติการแบบตัวแปรอิสระและไม่อิสระของสัญญาณและระบบในมิติเวลา 
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คุณสมบัติพื้นฐานของสัญญาณและระบบ การชักตัวอย่างสัญญาณ ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรผันกับเวลา การเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบ การวิเคราะห์สัญญาณโดยการแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์สัญญาณแบบเวลาต่อเนื่องโดยการแปลง
ลาปาซ การวิเคราะห์สัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องโดยการแปลงแซต การประยุกต์ของสัญญาณและระบบ วิธีการ
วิเคราะห์สัญญาณและระบบแบบสมัยใหม ่

  Prerequisites: EGEE 203 
  Continuous-time and discrete-time signals and systems, time-domain 
representation of signals and systems; dependent and independent variable operations of 
signals and systems in time-domain; basic properties of signals and systems, signal sampling, 
linear time-invariant of systems (LTI); interconnection of systems, signal analysis using Fourier 
transform, continuous-time signal analysis using Laplace transform; discrete-time signals analysis 
using Z transform; applications of signals and systems, modern techniques in signals and 
systems analysis. 
 
 *วศฟฟ ๓๖๒ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 362 Digital Signal Processing  

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๖๐ 
  สัญญาณต่อเนื่องทางเวลา และไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปกตรัล การหดหายและการ

ตีความหมาย การแปลงอัตราสุ่มสัญญาณ ดีเอฟที โอกาสความน่าจะเป็นในระบบดีเอสพี การออกแบบวงจรกรอง
ดิจิทัลแบบเอฟไออาร์ ไอไออาร์ ระบบหลายอัตราและการกรองแบงค์ การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง ความรู้
ประยุกต์ขั้นแนะน าของการประมวลผลสัญญาณบางแบบ เช่น การประมวลผลภาพ การประมวลผลค าพูดและ
เสียง และการประมวลประยุกต์สัญญาณในปัจจุบันและอนาคต 

  Prerequisites: EGEE 360 
Continuous-time and discrete-time signals, spectral analysis; decimation and 

interpolation; sampling rate conversion; DFT; probabilistic methods in DSP; design of FIR, IIR 
digital filters, multirate systems and filter Banks; discrete wavelet transform; introduction to 
some DSP applications such as image processing, speech and audio processing, array processing 
and further current applications. 

 

 วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์         ๓ (๒-๓-๕) 
 EGEE 380 Microprocessor   
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๘๐    
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 ทบทวนระบบตัวเลข คณิตศาสตร์ของเลขฐานสอง พีชคณิตแบบบูลลีน ตรรกแบบล าดับ และ
เอฟเอสเอ็ม  ประวัติของไมโครโพรเซสเซอร์  แนวความคิดของการโปรแกรม วัฏจักรคว้า การถอดรหัสและ
ด าเนินการสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ ภาษาเครื่องและชุดค าสั่งภาษาแอสเซมบลี การโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี การใช้โปรแกรมย่อยแสตคและการขัดจังหวะ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การถอดรหัส ที่
อยู่ของหน่วยความจ า การใช้พอร์ต การจัดการการขัดจังหวะ และการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงแบบดีเอ็มเอ แนะน า
ภาษาระดับสูงและการโปรแกรมภาษาระดับสูง 
   Prerequisites: EGEE 280  
   Review of number systems, binary arithmetic, Boolean algebra, sequential logic, 
and FSM (finite state machine), history of microprocessors; stored program concepts, the fetch, 
decode, and execute cycles; microprocessor’s architecture, machine language and assembly 
language instruction sets, assembly language programming, subroutines, stacks, and interrupts, 
peripheral interfacing, address decoding, ports, interrupt handling, and DMA, introduction to 
high-level language and programming. 

 
 วศฟฟ  ๓๙๐   หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๑ (๐-๓-๑) 

 EGEE 390 Project Topics in Electrical Engineering   
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  กรอบการท างานในวิชาชีพวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับตัวสินค้า กระบวนการ และการสร้างระบบ 
แนะน าทักษะส่วนบุคคลและทักษะระหว่างบุคคลที่จ าเป็น การสื่อสารกับผู้ฟังหลายกลุ่ม 
   Prerequisites: academic advisor’s approval 
  Framework for engineering practice in product, process, and system building; 
introduces essential personal and interpersonal skills; communicate with a range of audiences. 
 
 วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ                                        ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  422    Antenna Engineering 
 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๕๓  

 นิยามพ้ืนฐานและทฤษฎี แหล่งแพร่กระจายคลื่น แบบจุดไอโซทรอปิค รูปแบบก าลังและสนาม 
สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยายประสิทธิภาพ โพลาไรซ์ อินพุตอิมพีแดนซ์ และแถบความถี่สมการการ
แพร่กระจายแบบฟิสส์ การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส ผลของสายดิน คุณสมบัติการแพร่กระจายของ
สายอากาศแบบเส้น สายอากาศแถวล าดับแบบเชิงเส้น สายอากาศอุดะ -ยากิ สายอากาศแบบ รายคาบแบบล็อก 
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๘๐ 

 

 

 

สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้งาน การวัด
คุณสมบัติสายอากาศ 

  Prerequisites: EGEE 353  
          Basic definitions and theory, isotropic point source; power and field patterns; 

directivity and gain; efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; Friis transmission 
equation, radiation from current elements; ground effects; radiation properties of wire antenna; 
array antenna; Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna; aperture antenna; microstrip 
antenna; modern antenna for current applications; antenna characteristics measurement. 

 

วศฟฟ ๔๒๗   วิศวกรรมไมโครเวฟ      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   427   Microwave Engineering 
 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๕๓  
  ทบทวนสมการแม๊กเวลล์ คลื่นระนาบ สายส่งสัญญาณไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การวิเคราะห์
โครงข่ายไมโครเวฟ ค่าอิมพิแดนซ์วงจรเสมือนแรงดันและกระแส เมตริกซ์แบบเอส กราฟส่งผ่านสัญญาณ การเข้า
กันได้ของอินพีแดนซ์และการจูน ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ การแบ่งก าลังและการคับพลิ้งสัญญาณไมโครเวฟ ตัวกรอง
ไมโครเวฟ การเชื่อมต่อระบบไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับวัดสัญญาณไมโครเวฟ และการประยุกต์ใช้งาน 
  Prerequisites: EGEE 353  

 Review of Maxwell’s equations, plane waves; microwave transmission lines and 
waveguides; microwave network analysis; impedance and equivalent voltage and current; the 
 s-matrix; signal flow graphs impedance matching and tuning, microwave resonators, power 
dividers and directional couplers; microwave filters; point-to-point microwave link; radar system; 
microwave propagation; basic of microwave measurement; applications. 

 
 วศฟฟ  ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีย่อย                                        ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  452   Electrical Power Plant and Substation                          

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๕๐ 
การของโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ชนิดของสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ในสถานีจ่าย
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๘๑ 

 

 

 

ไฟฟ้าย่อย การจัดวางสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานีจ่ายไฟฟ้า
ย่อย ระบบการต่อลงดิน 
   Prerequisites: EGEE 350 
  Load curve; diesel power plant; steam power plant; gas turbine power plant; 
combined cycle power plant; hydro power plant; nuclear power plant; renewable energy 
sources; type of substation; substation equipment; substation layout; substation automation, 
lightning protection for substation; grounding systems.   
  
 
 วศฟฟ  ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  458   Electrical Power System Protection and Relay               

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๕๐ 
 พ้ืนฐานการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานส์ดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกัน

และระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจรลงดิน การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วย
รีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้การน าร่อง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า การป้องกัน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัส อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิตอลขั้นแนะน า 
   Prerequisites: EGEE 350 

Fundamental of protection practices; instrument transformer and transducers; 
protection devices and protection systems; overcurrent and earth fault protection; differential 
protection; transmission line protection by distance relaying; transmission line protection by 
pilot relaying; motor protection; transformer protection; generator protection; bus zone 
protection; introduction to digital protection devices. 
 
 
 วศฟฟ   ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑     ๒ (๐-๖-๒) 

 EGEE 492 Project in Electrical Engineering I 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๙๐ 

โครงงานแบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที 4    การบรูณาการศาสตร์ที่
นักศึกษาได้เรียนผ่านมาในการแก้ปัญหาการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีการค านึงถึงความต้องการเฉพาะและปัจจัย
ทางสังคม เช่น ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์  หัวข้อที่จ าเป็นส าหรับการท างานทางวิศวกรรม 
อาทิ การจัดการโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม การสื่อสาร และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นักศึกษาต้องมีการ
รายงานและท ารายงานความก้าวหน้า และน าเสนอ 
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๘๒ 

 

 

 

  Prerequisites: EGEE 390 
  Capstone project for electrical engineering seniors; materials from previous and 
concurrent courses used to solve engineering design problems concerning specified needs and 
with consideration of society factors such as safety, environment, and economics; professional 
engineering topics such as project management, engineering design, communications, and 
professional ethics; periodic reports of progress, final oral presentations and written reports 
 
 
 *วศฟฟ ๔๙๓   โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า๒     ๒ (๐-๖-๒) 

 EGEE 493   Project in Electrical Engineering II  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๔๙๒ 

  วิชาต่อเนื่องจาก วศฟฟ ๔๙๒ การบรูณาการศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมาในการแก้ปัญหา
การออกแบบทางวิศวกรรมและการวิจัย  หัวข้อที่จ าเป็นส าหรับการท างานทางวิศวกรรม อาทิ การจัดการโครงการ 
การออกแบบทางวิศวกรรม การสื่อสาร และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นักศึกษาต้องมีการรายงานและท ารายงาน
ความก้าวหน้า และน าเสนอ 
  Prerequisites: EGEE 491 
  Continuation of EGEE 491; materials from previous and concurrent courses 
applied to engineering design and research; periodic reports of progress, final oral presentations 
and written reports.  
 

 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม     ๖    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด โดยความเห็นชอบจากภาควิชา

และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่เปิดสอนจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา 
 

- สาขาไฟฟ้าสื่อสาร   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศฟฟ ๔๒๑    การสื่อสารเคลื่อนที่      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   421   Mobile Communication 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๐ 
  ระบบสื่อสารไร้สาย ทฤษฏี หลักการของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ ลักษณะและผลกระทบของการ
แพร่กระจายวิทยุ เทคนิคการมอดูเลชัน การเข้ารหัสเสียงพูด การเข้ารหัสช่องสัญญาณหลากหลาย เทคนิคการมัล
ติเพลกซิง องค์ประกอบของการเชื่อมต่อระหว่างของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐานของการสื่อสารเคลื่อนที่
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๘๓ 

 

 

 

ปัจจุบัน ๓ จี ๔ จี ๕ จี และอ่ืน ๆ ระบบเซลลูลาร์ การจัดการการเข้าถึงหลายทางและสัญญาณแทรกสอด ความจุ
ของช่องสัญญาณไร้สาย ความจุพหุผู้ใช้ ระบบเอ็มไอเอ็มโอ 

  Prerequisites: EGEE 320 
  Wireless communication system; theory, principle of mobile communication 
system; characteristic and impact of radio propagation; modulation techniques; speech coding; 
diversity channel coding; multiplexing technique; interconnection components for mobile 
communication system; standards of current mobile communication, 3G, 4G, 5G and beyond; 
cellular systems: multiple access and interference management, capacity of wireless channels, 
multiuser capacity; MIMO system. 

 
 *วศฟฟ ๔๒๘ เทคโนโลยีพลิกผัน       ๓ (๓-๐-๖) 

  EGEE 428     Disruptive Technology 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๐ 

  พัฒนาการของเทคโนโลยี ธุรกิจพลิกผัน เทคโนโลยีพลิกผัน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การ
ค านวณแบบคลาวด์ โอทีที การวิเคราะห์และการสร้างข้อมูลแบบมโนภาพเงินเข้ารหัส การระบุตัวตนชีวภาพ 
ยานพาหนะไร้คนขับ การค้นหาอัจฉริยะ พลังงานสะอาด เอสดีวี อีดีวี และอ่ืน ๆ  

  Prerequisites: EGEE 320 
  Evolution of technology; business disruption; disruptive technology: internet of 
things, cloud computing, OTT, data analysis and visualization, crypto-currency, biometric 
identification, drone, AI search, clean energy, SDV, EV etc.  

 
   - สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์ 

 วศฟฟ   ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะน า      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   430   Introduction to Factory Automation 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ๓๓๐  

  แนะน าการความคุมในอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพสัญญาณ
ดิจิทัล เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมแบบล าดับ  ตัวควบคุม
แบบโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การโปรแกรมตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ การต่อเชื่อมของตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ 
การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ในระบบอัตโนมัติ 

  Prerequisites: EGEE 330 
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๘๔ 

 

 

 

  Introduction to industrial control, analog signal conditioning, digital signal 
conditioning, sensors and transducers, analog controllers, digital controllers, sequence control, 
programmable logic controllers (PLC), PLC programming, PLC interfaces, PLC applications in 
automation systems 
 

วศฟฟ ๔๓๑ ระบบควบคุมแบบดิจิตอล      ๓ (๓-๐-๖) 

EGEE  431  Digital Control System 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๓๐ 

 ทฤษฎีการชักตัวอย่าง  สมการผลต่าง การแปลงแซด  แผนภาพกรอบ  การวิเคราะห์ความมี
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การออกแบบตัวควบคุมดิจิตอล ผลตอบสนองทางความถี่
ของระบบการควบคุมแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การแสดงระบบโดยใช้ตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง เมทริกซ์ของ
ฟังก์ชันถ่ายโอนและความมีเสถียรภาพ การแปลงคานอนิคอล ผลเฉลยของสมการตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง
ทางเวลา ความสามารถควบคุมได้และความสามารถสังเกตได้ของระบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมโดย
ใช้ตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบตัวสังเกตตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุม
ดิจิทัลโดยใช้หน่วยประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  แนะน าการควบคุมอัจฉริยะ 

  Prerequisites: EGEE 330 
 Sampling theory, difference equation, Z-transformation, block diagram, stability 

analysis of discrete-time control system; design of digital controllers, frequency response of 
discrete-time system, discrete state space representation of the systems, transfer-function 
matrix and stability, canonical transformation, solution of discrete state space equation; 
controllability and observability of discrete-time system; discrete state space control design, 
discrete state observer design, digital control system design using digital signal processor, 
introduction to intelligent control. 
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 วศฟฟ   ๔๓๓   หุ่นยนต์ขั้นแนะน า      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   433   Introduction to Robotics 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ๓๓๐   
  การแปลงต าแหน่งของวัตถุใน ๓ มิติ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์แบบไปหน้าและผันกลับ พลศาสตร์
และการควบคุมหุ่นยนต์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและแรงสถิตย์ การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ การ
ออกแบบทางกลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การควบคุมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การจ าลองการท างานและการเขียน
โปรแกรม 
   Prerequisites: EGEE 330 
  Spatial descriptions and transformations of objects in three-dimensional space; 
forward and inverse manipulator kinematics, dynamics and control of robot manipulators; 
relationship between velocities and static forces, task and trajectory planning; manipulator 
mechanism design, linear and nonlinear control, simulation and off-line programming. 
 

 วศฟฟ   ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE    434 Intelligent Control System 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๓๐  
  แนะน าหลักการของการควบคุมและการออกแบบระบบควบคุมแบบอัจฉริยะพ้ืนฐานของกรรมวิธี
ซอฟคอมพิวติงข้อมูล อาทิเช่น ฟัซซีลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม กรรมวิธีแบบวิวัฒนาการ เช่นเจนเนติกอัลก
อริทึ่มและการออกแบบวิวัฒนาการ ระบบควบคุมอัจฉริยะแบบร่วม เทคนิคการออกแบบระบบอัจฉริยะ 
  Prerequisites: EGEE 330  

  Introduction to principles of intelligent control and control system design, 
fundamental of soft computing methodologies: fuzzy logic and artificial neural network, 
evolutionary methods (genetic algorithm, evolutionary design); hybrid intelligent control 
systems, intelligent system design techniques. 
 
   - สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

*วศฟฟ ๔๔๐ การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  440  Digital Integrated Circuits Design 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ๒๘๐ 
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๘๖ 

 

 

 

   เทคโนโลยีวงจรรวมเอ็นมอสและซีมอส ลักษณะสมบัติของวงจรแบบเอ็นมอสและซีมอส การ
ค านวณพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรทั้งสองแบบ  วงจรมอสแบบสถิตและพลวัต  การออกแบบระบบ  การวาดและ
การทดสอบแผนผังวงจร  เลขคณิตคอมพิวเตอร์ การประเมินประสิทธิภาพ การสังเคราะห์วงจรดิจิทัลโดยใช้ภาษา
เอชดีแอล การสร้างตัวแบบและการจ าลอง แบบจ าลองความผิดพร่อง และการทดสอบการใช้เครื่องมือแคดในการ
ออกแบบวงจร 
   Prerequisites: EGEE 280 
   NMOS and CMOS integrated circuit technologies; properties of N MOS and C MOS 
circuits; calculation of parameters in circuits, static and dynamic MOS circuits; system design; 
circuit drawing and testing; computer arithmetic; performance evaluation; synthesis of digital 
circuits from HDL models; modeling and simulation; fault models and testing the use of CAD 
tools in circuit design. 
 
 วศฟฟ ๔๔๖  วงจรรวมแอนะล็อก       ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  446   Analog Integrated Circuits  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๔๐  

 แบบจ าลองของทรานซิสเตอร์แบบเอ็มโอเอสและบีเจที ลักษณะและพฤติกรรมของวงจรรวม
แอนะลอกแบบต่างๆ  วงจรสะท้อนกระแสและวงจรขยายความแตกต่าง การไม่เป็นเชิงเส้นและไม่เหมือนกันทุก
ประการของคู่ทรานซิสเตอร์ วงจรฟังก์ชั่นต่างๆ วงจรคูณและวงจรขยายแบบลอการิทึ่ม วงจรสายพานกระแส  
การออกแบบวงจรขยายด้วยวงจรออปแอมป์ที่ค านึงถึงข้อจ ากัดการชดเชยความถี่ วงจรขยายแบบทรานส์คอนดัก
แตนซ์  วงจรกรองความถี่แบบตัวเก็บประจุสวิตซ์   หลักการเฟลล็อกลูป 

 
  Prerequisites: EGEE 340  

Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) and Bipolar Junction Transistor (BJT) models, 
characteristics and behaviors of analog ICs, current mirror and differential amplifier circuits, 
nonlinear and mismatch of transistor pairs; functional circuits such as multiplier and logarithmic 
amplifiers, current conveyers,  design of operational amplifier with frequency compensation 
limit,  transconductance amplifiers, switched capacitor filters, phase lock loop concept. 

 
  - สาขาไฟฟ้าก าลัง 

 วศฟฟ  ๔๕๑   วิศวกรรมส่องสว่าง       ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   451    Illumination Engineering 



 
ระดับปริญญา        ตรี         โท           เอก                                คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๘๗ 

 

 

 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ๒๑๓ 
  ความรู้พื้นฐานและนิยามต่างๆเก่ียวกับแสงและการส่องสว่าง ธรรมชาติของแสง คุณสมบัติทาง

กายภาพของแสง แหล่งก าเนิดแสง การมองเห็นของมนุษย์ หน่วยและการวัดปริมาณแสงสว่าง หลักการใช้อุปกรณ์
ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบการส่องสว่าง การค านวณระบบส่องสว่าง ข้อพิจารณาในการออกแบบระบบแสง
สว่างส าหรับภายในและภายนอกอาคารพาณิชย์ โรงเรียน อุตสาหกรรม และถนน 
  Prerequisites: EGEE 213  

  Basic concepts and definitions of light and illumination; nature of light, physical 
characteristics of light, sources of light, human sight and visual process, illumination measuring 
units and measurements; principles of illumination controlling apparatus, calculation techniques 
of lighting system; design considerations for interior and exterior lighting in commercial building, 
school, industrial building and on streets. 

 

วศฟฟ ๔๕๔     การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า      ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  454   Electric Drives 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๔๒  
  องค์ประกอบการขับเคลื่อนไฟฟ้า ลักษณะของโหลด ย่านปฎิบัติการขับ กระบวนการหยุด
มอเตอร์ การส่งผ่านก าลังและการก าหนดขนาด คุณลักษณะแรงบิดและความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า การขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อนแบบเซอร์โว การ
ประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
  Prerequisites: EGEE 342  

Electric drive components, load characteristics, operating region of drives, braking 
methods of motors, power transmission and sizing, torque-speed characteristics of electric 
motors, DC motor drives, AC motor drives, servo drives systems, applications of drives in 
industrial automation. 
 
 *วศฟฟ ๔๕๕ พลังงานหมุนเวียน       ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   455   Renewable Energy  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๓ 
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๘๘ 

 

 

 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบพลังงานและแหล่งทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของ
ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานทั่วไปกับพลังงานหมุนเวียนเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน อาทิ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ขยะเทศบาล พลังงานจากคลื่นน้ า เซลล์
เชื้อเพลิง แหล่งจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนมุมมอง เชิง
เศรษฐศาสตร์ 

  Prerequisites: EGEE 213 
  Introduction to energy systems and renewable energy resources; potential of 
renewable resources; difference of conventional and renewable energy technologies; renewable 
technologies such as solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid waste, wave 
energy, fuel cell; energy storages; laws, regulations, and policies of renewable energy; 
economics aspects 
 

*วศฟฟ ๔๕๖ การออกแบบแหล่งจ่ายก าลังแบบสวิตซ์    ๓ (๓-๐-๖) 
  EGEE 456 Design of switched-mode power supplies 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๔๒ 
การออกแบบและแบบจ าลองของวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ แบบจ าลองเฉลี่ยและ

แบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็ก, การตอบสนองเชิงความถ่ี  ,การควบคุมแบบแรงดัน ,การควบคุมแบบกระแสไฟฟ้า ,
การค านวณก าลังสูญเสียสวิตชิ่ง ,วงจรสนับบเบอร์ , การออกแบบอุปกรณ์แมกเนติกความถี่สูง   ,วงจรกรองส ญญาณ

รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า, วิธีการออบแบบที่เหมาะสม 
  Prerequisites: EGEE 342 

Design and modeling of various dc-dc converters, average models and small 
signal models; frequency response, voltage mode control, current mode control, switching loss 
calculation, snubber circuits; high frequency magnetic designs, EMI filter, optimization design 
method. 
 
 วศฟฟ ๔๕๗ การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE 457   Electrical Energy Conservation and Management 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๕๐ 
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๘๙ 

 

 

 

พ้ืนฐานของประสิทธิภาพทางพลังงาน หลักการของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร
และอุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับในงานอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และการจัด
การพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม มุมมองเชิงเทคนิคของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสง
สว่าง ระบบท าความร้อน ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ มอเตอร์อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม 
การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

  Prerequisites: EGEE 350 
  Fundamental of energy efficiency; principle of energy efficiency in building and 
industry; load management; laws and regulations of energy conservation; energy management 
and analysis in building and industrial; technical aspects to use energy efficiently in lighting 
systems, heating and ventilating and air-conditioning (HVAC) systems, industrial motor; co-
generation; energy conservations and economic analysis. 
 

 วศฟฟ  ๔๕๙  คุณภาพระบบไฟฟ้าก าลังขั้นแนะน า  ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   459   Introduction to Power System Quality 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๕๐  
   ความรู้พื้นฐานคุณภาพไฟฟ้าเหตุการณ์และต้นเหตุของปัญหาของแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะและดับ 
แรงดันไฟฟ้ากระชาก แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ฮาร์มอนิกส์ การประเมินคุณภาพไฟฟ้า แนวทางปรับปรุงและแก้ไข 
เทคนิคการตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวัด และมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง 
   Prerequisites: EGEE 350  
   Fundamentals of power quality, associated causes and solutions for voltage sag 
and interruption, transient over voltage, voltage variations, harmonics, power quality 
assessment, monitoring techniques and equipment, and related international standards. 

  
   - สาขาประมวลผลสัญญาณ 

 วศฟฟ   ๔๖๔  การประมวลผลภาพดิจิทัล      ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE    464   Digital Image Processing  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๖๒ 

 การรับรู้โดยการมองเห็น การท าข้อมูลภาพให้เป็นข้อมูลดิจิทัล การเพ่ิมคุณสมบัติของภาพ การ
เก็บคืนภาพ การแบ่งส่วนภาพ การตรวจจับและประมาณภาพ การสร้างภาพกลับคืน การบีบอัดภาพ และระบบ
ประมวลผลภาพ 
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๙๐ 

 

 

 

   Prerequisites: EGEE 362 

 Visual perception, image digitization, image enhancement, image restoration, 
image segmentation, image detection and estimation image reconstruction, image compression, 
and image processing systems. 

 
   -สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

วศฟฟ ๔๘๐  ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และโครงข่าย     ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  480   Computer and Network Security  

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๓ 
แนะน าความม่ันคงคอมพิวเตอร์และโครงข่าย จุดอ่อน ภัยคุกคาม และการบุกรุกบนคอมพิวเตอร์

และโครงข่ายการประเมินความเสี่ยง วิทยาการเข้ารหัสลับ การเข้ารหัสลับการพิสูจน์ตัวจริง การควบคุมการเข้าถึง 
ลายเซ็นดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัล โพรโทคอลด้านความมั่นคงโครงข่าย ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุกโครงข่าย 
เทคโนโลยีความมั่นคงในระบบการสื่อสารสมัยใหม่  
   Prerequisites: EGEE 323 

Introduction to computer and network security; vulnerabilities, threats, and 
attackson computer and network; risk assessment; cryptography; encryption; authentication; 
access control; digital signatures; digital certificates; network security protocols; firewall; network 
intrusion detection systems; security technology in modern communication systems.  
 
 วศฟฟ   ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE   481     Computer Network System 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ๓๒๓ 
   แนะน าการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการเครือข่ายกองซ้อนโพรโทคอลห้าชั้นของอินเทอร์เน็ต หลักการและกระบวนการ
ในการท างานของแต่ละชั้น หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
   Prerequisites: EGEE 323 
   Introduction to data communication and computer network system, Internet 
architecture and network operating system; 5-layers Internet protocol stack, principles and 
processes of each layers, current topics in computer network system.  
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๙๑ 

 

 

 

       *วศฟฟ ๔๘๒  การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย      ๓ (๓-๐-๖) 
       EGEE  482   Multimedia Applications 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๖๒ 
      แนะน าแนวความคิดพ้ืนฐานของการประยุกต์มัลติมีเดีย มาตรฐานการบีบอัดข้อมูลประเภท

เสียง ภาพและวีดีโอ ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลการบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล อัลกิริทึมรหัสฮัฟ
แมนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม ในการสร้างมัลติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว  )Animation) ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ การสร้างความสัมพันธ์ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบ
และพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ 

     Prerequisites: EGEE 362 

      Introduction to the basic concept of multimedia applications; compression 
standards/formats for speech, audio, image and videos, digital transformation theorem, lossless 
compression; Huffman codes, using hardware for creating multimedia such as speech, image, 
video and animation Hyperlink, design and develop multimedia for business. 

 
*วศฟฟ ๔๘๔ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง    ๓ (๓-๐-๖) 
 EGEE  484   Internet of Things Applications 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๘๐ 
  พ้ืนฐานของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คุณลักษณะปัจจุบันของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบ
การสื่อสารของอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง รูปแบบการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ความปลอดภัยใน
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งกฎหมายและข้อบังคับในอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การพัฒนาธุรกิจส าหรับอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง 
  Prerequisites: EGEE 380 
  Fundamental of Internet of Things (IoT), current IoT specification, communication 
systems of IoT devices, IoT development platform, security in IoT system, IoT legal regulation, 
IoT in business development. 
 

*วศฟฟ ๔๘๕  เทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์ กับการประยุกต์ใช้งาน     ๓ (๓-๐-๖)  
 EGEE  485    Audio Visual Technology and Applications 
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  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๐ 
ระบบเสียงและภาพ เสียงและภาพในเชิงอนาลอกและคุณลักษณะ เสียงและภาพในเชิงดิจิตอล

และคุณลักษณะ อุปกรณ์เพ่ือการเล่นและบันทึกเสียง อุปกรณ์เพ่ือการแสดงภาพวิดีโอและการบันทึกภาพวิดีโอ 
อุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์ภาพและเสียง โปรแกรมและการประยุกต์น าภาพและเสียงมาใช้งาน การผลิตสื่อ
ภาพและเสียงโดยใช้ทั้งอุปกรณ์และโปรแกรม ฟอร์แมตของสื่อภาพและเสียง เทคโนโลยีการจัดเก็บสื่อ เทคโนโลยี
เครือข่ายเพื่อการจัดการสื่อและการสตรีมภาพและเสียง เทคโนโลยีภาพ 2 และ 3 มิติ และโฮโลแกรม การ

ประยุกต์ใช้สื่อภาพและเสียงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การบริการคลาวน์ส าหรับสื่อภาพวิดีโอและเสียง 
  Prerequisites: EGEE 320 
  The audio and video systems, analog audio and video and characteristics, Digital 
audio and video and characteristics; audio playback equipment, audio recording equipment, 
video playback equipment; video recording equipment, audio and video monitor and analyzer 
equipment; applications in audio and video, video/audio production hardware and software, 
audio and video format; media storage technology, media networking and streaming 
technology. 2D/3D/hologram display technology, audio and video applications on internet. 
audio/video cloud services. 
 

วศฟฟ  ๔๘๖ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE   486   System Analysis and Design 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๐ 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ความต้องการทางวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริการ การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ การริเริ่มโครงการ รูปแบบมาตรฐานของการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ แนะน าภาษาแบบจ าลองยูนิฟาย การพัฒนาต้นแบบระบบมาตรฐานการบริหารโครงการส าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ วิธีการแบบคล่องตัว แนวคิดการออกแบบ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบส าหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
  Prerequisites: EGEE 320 
  An analysis and design of the information system, engineering requirement for 
products and servicesdevelopment; gap analysis of the systems, project initiation, standard 
model of the system analysis and design; introduction to the Unified Model Language (UML), 
the system prototyping development; standard project management for product and service 
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๙๓ 

 

 

 

development, agile methodology, the design thinking concept, applications of system analysis 
and design for electrical engineering. 
 

สาขาหัวข้อพิเศษและอ่ืนๆ 
วศฟฟ  ๔๙๓-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า (…….)   ๓ (๓-๐-๖)    
EGEE   493-499  Special Topics in Electrical Engineering(…….)  

 
ค าอธิบายรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 การฝึกงาน   
   นักศึกษาที่มีฐานะปีที่ ๓ ขึ้นไป และสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๑๐ หน่วยกิต 

วศฟฟ 399  การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า     ๑ (๐-๓๕-๑๐)  
EGEE 399   Electrical Engineering Training  

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 การฝึกงานทางวิศวกรรมในโรงงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนตามที่ภาควิชา

เห็นชอบ โดยมีก าหนดระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมงและนักศึกษาต้องส่งรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกงานดังกล่าวซึ่งการประเมินผลจะให้เกรดออกมาเป็นพอใจ(Satisfactory, "S") หรือ ไม่พอใจ (Unsatisfactory, 
"U") 
   Prerequisites: Electrical engineering department’s approval 
   Practical training in industrial or government sectors during the summer session 
for not less than 240 hours arranged and supervised by the department;  written reports must 
be submitted to the department; the training evaluation must begraded as satisfactory, "S" or 
unsatisfactory , "U". 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศฟอ  ๕๐๑   คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL   501    Mathematics for Electrical and Electronic Engineering  

พีชคณิตขั้นสูง ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน สมการอนุพันธ์สามัญ เงื่อนไขขอบเขตและไอเกน
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันของกรีน สมการอินทิกรัล วิธีการประมาณ สมการลาปลาซ สมการปัวส์ซง สมการคลื่น สนาม
เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

Advanced algebra, functions of complex variables, ordinary differential equations, 
Eigen funsction and boundary conditions; Green ’s function; integral equations, approximation, 
Laplace equations, Poisson equations, wave equations; vector fields, vector space, numerical 
analysis. 

 
วศฟอ ๕๐๒   กระบวนการสุ่มเลือกและการเฟ้นสุ่ม                                ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL  502   Stochastic and Random Processes 

เรื่องความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม เวกเตอร์ของตัวแปรสุ่ม การรวมกันของตัวแปรสุ่มและทฤษฎี
แนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง กระบวนการสุ่มเลือก กระบวนการสุ่มแบบหยุดนิ่ง ฟังก์ชันของกระบวนการสุ่มเลือก การ
วิเคราะห์และกระบวนการของสัญญาณสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การจ าลองและการวิเคราะห์ข้อมูลของ
กระบวนการสุ่ม 

Probability and random variables; vector random variables; sum of random 
variables and central limit theorem, random processes, stationary processes; functions of 
random processes; analysis and process of random signals; Markov chains, Queueing theory, 
Simulation and the data analysis of random processes. 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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วศฟอ ๕๐๓  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์                              ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL  503     Electronic Product Development 

ภาครวมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบฝังตัวชนิดต่าง ๆ ทั้งรุ่นประสิทธิภาพต่ า  กลาง และสูง 
การจัดการก าลังงานของอุปกรณ์  คุณสมบัติของชิ้นส่วนวงจรรวม ขั้นตอนการออกแบบวงจรไฟฟ้า การออกแบบ
ฝังวงจร การวาดลายวงจร และการประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจร การออกแบบบรรจุภัณฑ์  

An overview of electronic product, the variety embedded system low cost; the 
system of chip, high performance, power management, component specification and package; 
PCB process Schematic, layout, and assembly packaging design. 
 

วศฟอ  ๕๐๔    การประยุกต์งานอิเล็กทรอนิกส์ในวิศวกรรมไฟฟ้า  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   504     Applied Electronics in Electrical Engineering 
  พัฒนาการของอิเล็กทรอนิกส์และความส าคัญต่อมนุษยชาติ แนวโน้มและอนาคตของการ
ประยุกต์ใช้งานในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบ
สมารท์กริด  ระบบควบคุม และ ระบบสื่อสาร การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ในด้านอ่ืนๆ เช่น ยานยนต์ การ
บิน คอมพิวเตอร์ การเกษตร สิ่งแวดล้อม การแพทย์    

The development of electronics and its significant to mankind;  trend and future 
of electronics the applications; electronics application to different fields of electrical engineering 
such as  :the smart grid system, the control system and the communication syste; electronic 
applications to other fields such as  :automotive, aviation, computer, agriculture, environment 
and medicine. 

 
วศฟอ ๕๐๕ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ๒ (๒-๐-๔) 
EGEL 505 Research Methodology for Electrical and Electronic Engineering   

การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ค าถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือ
ต่างๆส าหรับการแก้ปัญหาการวิจัย การเตรียมตัวส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จริยธรรมในการท างาน
วิจัย 

Scientific methods in problem solving, research questions, research design, tools 
for solving research problems; students theses, research ethics preparation for producing. 
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วศฟอ  ๕๐๖  สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                     ๑ (๑-๐-๒) 
EGEL   506 Seminar in Electrical and Electronic Engineering 

การรวบรวมเก็บเกี่ยวข่าวสารจากการประชุมวิชาการและวารสาร การวิเคราะห์ การประเมิน
ข่าวสาร การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และการสรุป การเขียนเอกสารวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ การก าหนดโครงร่าง
และจัดรูปแบบรายงาน การร่างและเขียนค าเสนอวิทยานิพนธ์ การน าเสนอรายงาน จริยธรรมในการน าเสนองาน
วิชาการ จริยธรรมในการเขียนผลงานวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 

Information gathering from conference and journal papers; analysis and 
evaluation of information, participating by constructive comments and conclusions, creating 
academic documents in English, outlining report structure, drafting and thesis proposal writing, 
presentation, ethic in academic paper presentation, ethics in conducting research, problems in 
copying someone’s work. 
 
(หมวดวิชาเลือก ๒ ) 
วศฟอ ๕๐๗      ระบบควบคุมข้ันสูง       ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 507 Advanced Control Systems  

ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมแบบดั้งเดิม การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
แบบสมัยใหม่ การออกแบบตัวควบคุมแบบดิจิตอล  ทฤษฎีการควบคุมท่ีเหมาะสมที่สุด การออกแบบระบบควบคุม
แบบไม่เป็นเชิงเส้น และ แนะน าการออกแบบระบบควบคุมอัจฉริยะ 

A review of the classical control system analysis and design; modern system 
analysis and design, digital controller design, optimal control theory, the nonlinear control 
system design and the introduction to intelligent control system design. 

 
วศฟอ ๕๐๘    การควบคุมหุ่นยนต์       ๓ (๓-๐-๖) 

EGEL    508  Control of Robotics 
ทบทวนกลศาสตร์การเคลื่อนที่แบบฟอวอร์ตและอินเวอร์ต จลนศาสตร์ และการควบคุมหุ่นยนต์

ขั้นสูง การวางแปลนเส้นทางการเคลื่อนที่ การออกแบบกลไกของหุ่นยนต์ การควบคุมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การ
ควบคุมแรงของหุ่นยนต์ การจ าลองการท างานและการเขียนโปรแกรม การรับภาพของหุ่ นยนต์ หุ่นยนต์เคลื่อนที่
และการประยุกต์ในทางวิศวกรรม 
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Review of forward and inverse kinematics; dynamics and advanced control of 
robots; task and trajectory planning, robot mechanism design, linear and nonlinear control, 
force control of robotics; simulation and off-line programming; robot vision, mobile robots and 
engineering applications. 

 

วศฟอ  ๕๐๙   การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก าลังเชิงเลข  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL  509 Digital Control for Power Electronics 

แบบจ าลองเฉลี่ยในเวลาเวลาต่อเนื่องของ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ปริภูมิเฉลี่ย แบบจ าลองเฉลี่ย
สวิตซ์ การจ าลองในเวลาไม่ต่อเนื่อง ซี-ทรานส์ฟอร์ม การควบคุมป้อนกลับแบบดิจิทัล แบบจ าลองสัญญาณขนาด
เล็กและการควบคุมดิจิตัลของพีดับเบิ้ลยูเอ็มอินเวอร์เตอร์สามเฟส เทคนิคการควบคุมกระแส การสร้างวงจร
ควบคุมดิจิตัล 

Continuous time averaged modeling of DC–DC converters; state-space averaging, 
averaged switch modeling; Discrete time modeling, Z-transform, digital feedback control, the 
small signal model and digital control of the three-phase PWM inverter, current control 
techniques, hardware implementation of digital compensators. 

 

วศฟอ  ๕๐๙   การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก าลังเชิงเลข  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL   509 Digital Control for Power Electronics 

แบบจ าลองของส่วนประกอบและโครงสร้างระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์การไหลของพลังงาน การ
วิเคราะห์ความผิดพร่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพ การใช้วิธีทางคอมพิวเตอร์ศึกษาระบบพลังงาน แบบจ าลองและ
การจ าลองสถานการณ์ในสภาวะคงท่ี แนะน าการท างานของระบบไฟฟ้าและระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า 

Model of power system components and structure, power flow analysis, fault 
analysis, stability analysis, computer methods for power system analysis, model and simulation 
of power system in steady-state, introduction to power system operation and electrical energy 
management system. 
 
วศฟอ   ๕๑๑  ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าก าลัง    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL   511     Electrical Power System Reliability  
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ทฤษฎีความน่าจะเป็น ความเชื่อถือได้ของระบบโดยวิธีเครือข่าย วิธีแบบจ าลองมาร์คอฟ การ
วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ส าหรับสถานีย่อย วิสัยสามารถของระบบการผลิตแบบพ้ีนที่เดียวและแบบหลายพ้ืนที่ การ
ประเมินความเชื่อถือได้ในระบบแบบรวม การประเมินความเชื่อถือได้ส าหรับการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ และ
เทคนิคการตัดสินใจ 

Probability theory; system reliability  :network methods, Markov models, 
application to substation reliability analysis; single and multiple areas generation capacity, 
composite system reliability evaluation; reliability evaluation for operational decision-making; 
decision-making techniques. 

 

วศฟอ   ๕๑๒    คุณภาพระบบไฟฟ้าก าลัง  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   512     Electrical Power System Quality  

คุณภาพไฟฟ้าก าลัง สาเหตุที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจดิจิทัล และการแก้ไขปัญหาของ
แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะและดับ แรงดันไฟฟ้ากระชาก แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ และฮาร์มอนิกส์ เทคนิคการตรวจวัด
และเครื่องมือตรวจวัด การประเมินคุณภาพไฟฟ้า ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ แนวทางปรับปรุงและแก้ไขส าหรับ
คุณภาพทางไฟฟ้า มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 

Power quality; associated causes, consequences to digital economy and 
solutions for voltage sag and interruption, transient over voltage, voltage variations, and 
harmonics; monitoring techniques and equipment; power quality assessment; economic 
considerations; improvements and solutions of power quality; related international standards. 

 

วศฟอ ๕๑๓    เครื่องแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นสูง   ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL 513      Advanced Power Electronic Converters 

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรเรียงกระแสแบบไม่ควบคุม วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมเฟส 
วงจรเรียงกระแสพีดับเบิลยูเอ็ม วงจรอินเวอร์เตอร์พีดับเบิลยูเอ็ม ไซน์พีดับเบิลยูเอ็ม สเปซเวคเตอร์พีดับเบิลยูเอ็ม 
ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ เมตริกคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์หลายระดับ เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์ เทคนิคซอฟต์
สวิตชิ่ง ฮาร์มอนิกส์บนสายส่งและมาตรฐานฮาร์มอนิกส์ แบบจ าลองและการควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การ
ประยุกต์งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Analysis and design of uncontrolled rectifiers, phase controlled rectifiers, PWM 
rectifiers, PWM inverters, sinusoidal PWM, space vector PWM, cycloconverters, matrix converters, 
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๙๙ 

 

 

 

multilevel inverters, resonant converters, soft switching techniques, line harmonics and 
harmonic standards, modeling and control of power electronic converters, applications of 
electronic converters. 

 
วศฟอ  ๕๑๔ เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน                                ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL   514     Electric Machines and Drive Systems  

ลักษณะเฉพาะและการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าในสภาวะเสถียร การขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าแบบไร้การควบคุม วงจรแปลงอิเล็กกทรอนิกส์ก าลังส าหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
เหนี่ยวน า วิธีควบคุมแบบสเกลาร์ แบบจ าลองพลวัตรของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน า การควบคุมสนาม การควบคุม
แรงบิดโดยตรง และ การขับเคลื่อนไร้เซนเซอร์ 

Characteristics and steady state operation of induction motors; uncontrolled 
induction motor drives; power electronic converters for induction motor drives; scalar control 
methods, dynamic models of induction motors, field oriented control, direct torque control, and 
sensorless drives. 
 
วศฟอ  ๕๑๖  การประมวลผลภาพและสัญญาณเชิงเลข                                ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   516 Digital Image and Signal Processing  

ทบทวนตัวแปรเชิงซ้อน แนะน าระบบแบบเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลาและสมบัติของระบบ การ
แปลงแบบแซดและการแปลงแบบแซดผกผัน อนุกรมของฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์แบบต่อเนื่องทางเวลาและการ
แปลงผกผัน การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาและการแปลงผกผัน การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องและการ
แปลงผกผัน การสุ่มสัญญาณ อัตราการสุ่มของไนควิส การสร้างสัญญานกลับคืนจากสัญญาณดิจิตอล การเพ่ิมและ
ลดอัตราการสุ่มสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบตัวกรองสัญญาณแบบดิจิตอลทั้งแบบเอฟไออาร์หรือไอไออาร์ 
อัลกอริทึ่มแบบเอฟเอฟที แนะน าการประมวลผลสัญญาณภาพเชิงเลขและการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณภาพ การ
ประยุกต์การประมวลผลภาพและสัญญาณเชิงเลข 

Review of complex variables, introduction to LTI (Linear Time Invariant) systems 
and their properties; Z-transform and inverse Z-transform; Fourier series; Continuous-Time Fourier 
Transform and its inverse transform; Discrete-Time Fourier Transform (DTFT) and its inverse 
transform; Discrete Fourier Transform (DFT) and its inverse transform; signal sampling, Nyquist 
sampling rate, signal reconstruction, interpolation and decimation; IIR (Infinite Impulse Response) 
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and FIR (Finite Impulse Response) digital filter design and analysis; Fast Fourier Transform (FFT) 
algorithms; introduction to digital image processing and image Fourier transformation; applications 
of digital image and signal processing. 

 
วศฟอ   ๕๑๗ การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 517     Signal Processing Applications for Sustainable Development 

ทฤษฏีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประมวลผลสัญญาณแบบ ๑ มิติ การประมวลผลสัญญาณ
แบบหลายมิติ นิเวศวิศวกรรมในการประมวลผลสัญญาณ การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณในด้านพลังงาน การ
ประยุกต์การประมวลผลสัญญาณในด้านสิ่งแวดล้อม การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณในด้านการแพทย์ การ
ประยุกต์การประมวลผลสัญญาณในด้านการผลิต 
  Theory of sustainable development, 1-dimension signal processing, multi-
dimensional signal processing, ecological engineering in signal processing; signal processing in 
energy applications, signal processing in environmental applications, signal processing in medical 
applications, signal processing in production applications. 
 
วศฟอ       ๕๑๘  โครงข่ายสื่อสารและความมั่นคง  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 518 Communication Network and Security 

หลักการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดโครงข่าย สมรรถนะโครงข่าย สวิตชิงแพ็กเก็ตและสวิตชิง
วงจร ชั้นโพรโทคอลทีซี/ไอพี การโอนย้ายข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ การควบคุมความหนาแน่น การควบคุมการไหล การ
หาเส้นทางและการส่งออกเพ็กเก็ต ที่อยู่แม็ค เทคนิคการเข้าถึงหลายทาง ประเด็นความมั่นคงในโครงข่าย
คอมพิวเตอร์    

Computer network principles, networking concepts, network performance, packet 
switching and circuit-switching; TCP/IP protocol layers, reliable data transfer; congestion control, 
flow control, packet forwarding and routing, MAC addressing, multiple access techniques; security 
issues in computer network. 
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วศฟอ  ๕๑๙  ไอโอทีและเครื่องรับรู  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL    519     IoT and Sensors 

โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ไอโอที) การออกแบบระบบส าหรับไอโอที 
อินเทอร์เฟสไร้สาย โพรโทคอลส าหรับไอโอทีและเซ็นเซอร์ การเก็ยเกี่ยวพลังงาน 

Sensor network, the internet of things (IOT), system design for IOT, wireless 
interface, protocols for IOT and sensors, and energy harvesting. 

 
วศฟอ  ๕๒๐  โครงข่ายเครื่องรับรู้ไร้สาย                                ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL    520 Wireless Sensors Networks 

หลักการของการสื่อสารเซ็นเซอร์ไร้สาย โพรโทคอลและความมั่นคงของโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
วิธีการเข้ารหัสควบคุมความผิดพลาด โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและการประยุกต์    

Principles of wireless sensor communication; protocols and security of wireless 
sensor networks; localization, error control coding scheme; and an applications on wireless 
sensor networks. 

 
วศฟอ  ๕๒๑   แนวโน้มเทคโนโลยีและการสื่อสารคอนเวอร์เจนซ์    ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   521     Technology Trends and Convergence Communications  

การแข่งขันในโครงข่ายโทรคมนาคม แนวโน้มเทคโนโลยีและวัฒนธรรมคอนเวอร์เจนซ์ การร่วมมือ
กันของโครงข่ายที่แตกต่าง การจัดการทรัพยากร เมืองอัจฉริยะ    

Competition in telecommunication networks; technology trends and convergence 
culture; heterogeneous network collaboration, resource management, and smart cities. 

 
วศฟอ ๕๒๒  วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL  522   Advanced Electromagnetic Engineering  

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงและประสานตามเวลา สมบัติทางไฟฟ้า 
สมการคลื่น การแพร่คลื่น การสะท้อน และการส่งผ่านของคลื่น เวกเตอร์ของศักย์ทางไฟฟ้า ทฤษฎีและหลักการของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สายส่ง ท่อน าคลื่นและโพรงน าคลื่น การกระจัดกระจาย การค านวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electromagnetics practice time-varying and time-harmonic electromagnetic fields, 
electrical properties; wave equations, wave propagation, reflection and transmission, vector 
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potentials, theorems and principles; transmission lines, waveguides and cavities, scattering, 
computation electromagnetic field. 

 
วศฟอ ๕๒๓ การออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   523     Microelectronic Circuit Design  

การออกแบบวงจรอนาลอกที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบบีเจทีและแบบเอ็มโอเอส   วงจรขยายแบบหนึ่ง
ขั้น วงจรขยายความแตกต่าง วงจรสะท้อนกระแส   ผลตอบสนองความถี่ของวงจรขยาย  การป้อนกลับ  เสถียรภาพ
และการชดเชยความถี่  วงจรขยายแบบโอเปอร์เรชั่นแนล  ความไม่เป็นเชิงเส้นและความไม่เสมอเหมือน  สัญญาณ
รบกวน  วงจรออสซิลเลเตอร์  วงจรเฟสล็อกลูป วงจรกรองความถี่และวงจรสวิตซ์ตัวเก็บประจุ  ผลของแชลแนลที่
สั้นและการจ าลองอุปกรณ์  การออกแบบวงจรพลังงานต่ าและแรงดันไฟฟ้าต่ า การท าโครงร่างและประกอบตัวโครง 
   Analog circuit design using BJT and MOS transistors; single-stage amplifiers, 
differential amplifiers, current mirrors, frequency response of amplifiers; feedback, stability and 
frequency compensation, operational amplifiers; nonlinearity and mismatch, noise, oscillators, 
phase lock loop; filters and switched-capacitor circuits, short-channel effects and device models; 
low power low voltage circuit designs, layout and packaging. 

 
วศฟอ ๕๒๔ เครื่องรับรู้แบบเฟตและการประยุกต์  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   524 FET Sensors and Applications 

ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของอิสเฟต อิสเฟตที่สร้างบนเทคโนโลยีวงจรรวม 
ความไม่เปน็อุดมคติของอิสเฟตและการแก้ไข วงจรอ่านค่าของอิสเฟตทั้งในโหมดกระแสและแรงดัน ตัวอย่างการน า
อิสเฟตไปประยุกต์งาน 
  Physical and electrochemical characteristics of ISFETS. ISFET implementation on 
integrated circuit technology; non ideal behaviors of ISFET and compensation; readout circuit in 
voltage and current mode; examples for ISFET application. 
 
วศฟอ  ๕๒๕ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลังงานต่ ายิ่ง  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL    525    Ultra-Low-Power Electronics Circuit Design 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลังงานต่ ายิ่ง การท างานของทราส์ซิสเตอร์มอสในย่านผันกลับอย่างอ่อน 
สัญญาณรบกวนในวงจรขยายพ้ืนฐานที่สร้างจากทรานซิสเตอร์มอส หลักการและวงจร ทรานส์ลิเนียร์ การประยุกต์
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๑๐๓ 

 

 

 

วงจรทรานส์ลิเนียร์ วงจรขยายทรานทรานส์คอนดักแตนซ์เชิงด าเนินการ วงจรกรองความถี่โดยใช้วงจรขยายทรานส์
คอนดักแตนซ์เชิงด าเนินการ เทคนิคการลดค่าทรานส์คอนดักแตนซ์ส าหรับวงจรกรองความถี่ต่ ามาก วงจรกรอง
ความถี่ท่ีมีโครงสร้างแบบกิ่งเดี่ยว วงจรคูณสัญญาณแอนะล๊อก เทคนิคสวิตช์กระแส โดยใช้มอสในย่านผันกลับอย่าง
อ่อน 

Ultra-low-power electronic systems; operation of subthreshold MOSFET. Noise in 
elementary MOS amplifiers; translinear principle and circuits; applications of Translinear circuits. 
Operational Transconductance Amplifier (OTA). OTA-C filters; transconductance reduction 
techniques for very low frequency filters; Single-branch filters; analog multiplier circuits. 
Switched-current technique in the weak inversion. 

 
วศฟอ   ๕๒๖ ไบโออินสไปร์อิเล็กทรอนิกส์  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL 526     Bio-inspired Electronics 

ระบบไบโออินสไปร์อิเล็กทรอนิกส์ มอสทรานซิสเตอร์ในย่านผันกลับอย่างอ่อน วงจรหลักที่ถูกใช้
ในไบโออินสไปร์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรเชิงปฎิบัติการทรานส์คอนดักแตนซ์ วงจรขยายผลต่างสัญญาณแบบซิกมอยด์ 
วงจรล็อกโดเมน อิสเฟต และวงจรสายพานกระแสเชิงเคมี วงจรซีมอสเลียนแบบโมเดลสัญญาณศักยะงานแบบ 
ฮอดจ์กินและฮักซเลย์ วงจรซีมอสเลียนแบบจุดประสานประสาทแบบต่างๆ วงจรซีมอสเลียนแบบการท างานของ
เบต้าเซลล์ในตับอ่อน วงจรซีมอสท าหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพด้วยดีเอ็นเอเมทิเลชั่นของมะเร็ง    

Bio-inspired electronics systems. MOS transistors in weak inversion; Circuits 
typically used in Bio-inspired electronics such as: OTA, sigmoid differential pair, log domain circuit, 
ISFET and chemical current conveyor; Hodgkin & Huxley CMOS circuits; Different CMOS synapse 
implementations; A silicon pancreatic beta cell; a CMOS DNA methylation-based biomarkers in 
tumors. 

 
วศฟอ  ๕๒๗ การหลอมรวมข้อมูลของเครื่องรับรู้หลายตัว  ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   527     Multi-Sensor Data Fusion 
  หลักการหลอมรวมข้อมูลของเซนเซอร์หลายตัวเบื้องต้น ระบบเซนเซอร์และแบบจ าลองของ
เซนเซอร์ รูปแบบและสถาปัตยกรรมของการหลอมรวมข้อมูลของเซนเซอร์ รูปแบบของการน าเสนอข้อมูลที่ร่วมกัน 
การจัดให้ถูกต าแหน่งของข้อมูลจากเซนเซอร์ การแปลงข้อมูลจากเซนเซอร์ให้เป็นมาตรฐาน วิธีการหลอมรวมข้อมูล 
การอนุมานแบบเบย์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ สถิติแบบโรบัสต์ ตัวกรองคาลมาน การอนุมานแบบเบย์ไป
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๑๐๔ 

 

 

 

ตามล าดับ พ้ืนฐานทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์ การบริหารจัดการเซนเซอร์ ตัวอย่างการ
ประยุกต์งานระบบที่ใช้เซนเซอร์หลายตัว 
   Principle of multi-sensor data fusion; Sensor system and senor model; Data fusion 
models and architectures; Common representational format; Sensor data alignment. Sensor value 
normalization; Data fusion methods; Bayesian Inference; Parameter Estimation; Robust statistics. 
Kalman Filter; Sequential Bayesian Inference; Fundamental of decision theory and Bayesian 
decision theory; Sensor management. Multi-sensor system applications. 
วศฟอ ๕๒๘  หัวข้อพิเศษด้านระบบไฟฟ้าก าลัง   ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL    528    Special Topics in Electrical Power Systems  

หัวข้อด้านระบบไฟฟ้าก าลังที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคนิค ประเด็น และทิศทางในปัจจุบัน 
เช่น สมาร์ทกริด การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน การด าเนินงานและเศรษฐศาสตร์ด้านการส่งพลังงาน
ไฟฟ้า แบบจ าลองและการจ าลองการท างานระบบไฟฟ้า  

Current technological developments, issues, and trends in the topics of electric 
power systems, for example: smart grid, distributed generation, renewable energy; operation and 
Economics of Electric Generation;  power systems analysis software tools and mathematical 
models. 

 
วศฟอ ๕๒๙ หัวข้อพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEL   529 Special Topics in Power Electronics and Electrical Motor Drive Systems  
   ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน า/ซิงโครนัสมอเตอร์ ระบบกักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ วงจร
ประจุไฟฟ้า การจัดการแบตเตอร์รี่ การเชื่อมโยงแหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียน สมาร์ทกริด  

Induction and permanent magnet synchronous motor drives, energy storage, 
battery management system, ultra capacitor, battery charger, utility interface for renewable 
energy sources, power electronic devices for improving power quality. 

 
วศฟอ  ๕๓๐  หัวข้อพิเศษด้านการสื่อสารโทรคมนาคม               ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   530 Special Topics in Telecommunications  

หัวข้อในโทรคมนาคมสมัยใหม่ การศึกษาในเชิงลึกของทฤษฎี การสร้างแบบจ าลองโดยซอฟท์แวร์ 
และการประยุกต์ทางฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารแบนด์กว้างมีสายและไร้สาย การสื่อสารโดยใยแก้วน าแสง
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๑๐๕ 

 

 

 

และโครงข่าย การวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพของสายอากาศแบบพิเศษ และการจ าลองแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเต็ม
คลื่นหลายมิติบนการส่งสัญญาณ    

Topics in modern telecommunications in-depth studies of theory, software 
simulations, and associated hardware applications in broadband wired and wireless 
communications; fiber optic communications and networks; efficient analysis of special-type 
antennas; and full-wave multi-dimensional electromagnetic simulations on signal transmission. 
 
วศฟอ ๕๓๑  หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                ๓ (๓-๐-๖)  
EGEL   531     Special Topics in Electronic Engineering  

หัวข้อในด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีด้านเลเซอร์ ระบบไบโออิเล็กทริก 
การจ าลอง อุปกรณ์สร้างแบบจ าลอง อุปกรณ์อิเล็กโทรออพติก หรือ อุปกรณ์โซลิตสเตท 

Current topics in electronic engineering, for examples, laser technology, bioelectric 
system, modeling instrumentation, electro-optic devices or solid-state devices. 
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๑๐๖ 

 

 

 

๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*         ผลงานทางวิชาการ   
            ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๑ นายพงศธร เศรษฐีธร 

๓๑๐๑๕๐๑๓๖ x-xx-x 
รองศาสตราจารย ์

ดร. 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 
 The University of Manchester,   
 UK : 2007 
- วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓ 
-วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๑ 

- P. Sedtheetorn and K. Panyim, 
“Accurate Uplink Spectral  

    Efficiency for Non Orthogonal 
    Multiple Access in Nakagami 
    Fading”in IEEE proceedings of 
    ECTICON, June 2016, pp. 24-27. 
- P. Sedtheetorn and T. Chulajata, 

“Accurate Spectral  
Efficiency Analysis for Non 
Orthogonal Multiple Access,” 
ICACT Transactions on Advanced 
Communications Technology 
(TACT), vol. 5, issue 3, May 2016. 

๒ นายฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 

๓๒๐๙๗๐๐๐๗ x-xx-x 

รองศาสตราจารย ์
ดร. 

- Ph.D. (Electrical Engineering)  
  University of Pittsburgh, 
  USA : 2000 
- M.S. (Electrical Engineering)   
  University of Pittsburgh,  
  USA : 1997 
-วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K. Preechawai , C. Neatpisarnvanit, 
T. Ngarmukos, and P. Naiyanetr, 
“A Wireless Portable 
Electrocardiogram Monitoring 
System for Continuous Cardiac 
Activity Recording,” Proc 3rd 
IASTED International Conference 
on Telehealth and Assistive 
Technology, TAT 2016, October  
6-8, 2016, Zurich, Switzerland. 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*         ผลงานทางวิชาการ   
            ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๓ นายธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย 

๓๑๒๐๐๑๗๑ x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 
   University of Strathclyde,  
   UK :  2011 
- วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   พระนครเหนือ: ๒๕๔๕ 
- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 

- Jaengarun N, Singhavilai T. 
“Observation of applying POD 
function to renewable energy 
source”. 2016 International 
Conference on Cogeneration, 
Small Power Plants and District 
Energy (ICUE); 2016 14-16 Sep; 
Bangkok, Thailand. p. 1-5 

 

 

๔ นายเดชา  วิไลรัตน์ 

๓๑๐๐๖๐๐๖๐ x-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

 

- M.S. Electrical Engineering  
 Northeastern University,     
 USA. : 1993  
- วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง : ๒๕๓๒ 

- S. Lertiwcha, D. Wilairat  “A New 
Tunable Floating Inductance 
Using current Backward 
Transconductance Amplifier” 
Tokyo International Conference 
on Engineering and Applied 
Science (TICEAS) pp. 819 – 827, 
17 – 19 December 2014, Tokyo., 
Japan. 

๕ นายก่อพร พันธุ์ยิ้ม 

๓๑๐๑๔๐๑๑๑ x-xx-x 
อาจารย ์

ดร. 

- Ph.D.(Telecommunication and 
  Networking)  University of    
  Pittsburgh, USA: 2010 
- M.S.(Telecommunication and 
  Networking) University of  
  Pittsburgh, USA: 2003 
- วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓ 

- K. Panyim, P. Krishnamurthy, and 

A. Le, “Evaluating Partial Random 

Spatial Retreats with Key 

Technical Conference on 

Predistribution Schemes for 

Sensor Networks under Jamming 

Attacks”, International 

Circuits/Systems, Computers and 

Communications (ITC-CSCC 2014), 

Phuket, Thailand, 2014 

 

 

 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*         ผลงานทางวิชาการ   
            ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๖ นายสุพรรณ   ทิพย์ทิพากร 

๓๑๐๐๔๐๐๕๗ x-xx-x 

อาจารย ์
ดร. 

- Ph.D. (Electrical Engineering),   
   University of Texas,  
   Arlington, USA : 2008 
- M.Sc. (Electrical Engineering),  

University of Wisconsin,  
Madison USA : 2001 

- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม    
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 
๒๕๓๗ 

- C.Jeraputra, S.Tiptipakorn  
“ Performance and economic 
analysis of a plug and play 
regenerative brake for improving 
energy efficiency for traction 
elevators” 7th International 
Conference on Environment and 
Industrial Innovation IOP Conf. 
Series:Earth and Environmental 
Science 67 (2017) 

 

 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*       ผลงานทางวิชาการ   
   ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๑ นายภูมินท์  กิระวานิช 
๓-๙๐๙๘-๐๐๙๖x-xx-x 

รองศาสตราจารย ์
ดร. 

- Ph.D Electrical    

  Engineering, University of  

  Missouri-Columbia,  

  USA.,2000 

- M.Sc. Electrical    

  Engineering Electrical 

  Engineering University of 

  Missouri-Columbia,  

  USA.,1998 

- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า   

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 

  ๒๕๓๘ 

 

 

 

-   P.Kirawanich, “An emission 

   management framework for 

   implementing a large  railway  

   system with interface   

   complexity,”IEEE EMC Magazine, 

   no. 2, 2018  (in press). 
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๑๐๙ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*       ผลงานทางวิชาการ   
   ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๒ นายศุภชัย ไพบูลย์ 
๓-๑๐๑๖-๐๐๗๒x-xx-x 

รองศาสตราจารย ์ - ว ศ . ม . วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ:๒๕๓๕ 

- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ:๒๕๓๐ 

- S. Phaiboon and Pisit 

Phokharutkul " Study of Semi 

Deterministic Model for Fifth-

Generation (5G) Wireless 

Networks", International 

conference on Green and Human 

Information Technology 2018 

(ICGHIT 2018 ) , Chiang Mai, 

Thailand, Jan.31-Feb.2 , 2018  

 

๓ นายวรากร เจิรญสุข 

๓-๑๘๙๙-๐๐๐๐x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. 

- Ph.D. Electrical 

Engineering,Vanderbilt 

University, Tennessee, 

U.S.A.,2001 

- MS. Electrical 

Engineering,Vanderbilt 

University, Tennessee, 

U.S.A.,1998 

- วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง:๒๕๓๔ 

 

- Thunyanoot Prasertsakul, and 
Warakorn Charoensuk,” 
Estimation the Center of 
Pressure with Bi-Planar”, The 
2015 Biomedical Engineering 
International Conference 
(BMEiCON-2015) Pattaya, 
Thailand, IEEE Conference 
Publications pp 1-5. 

 

 

๔ นายกฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ 

๓-๑๐๑๓-๐๐๒๗x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. 

- วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:๒๕๕๔ 

- ว ศ . ม . วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า

จุ ฬ าล งก รณ์ มหาวิ ทย าลั ย :

๒๕๔๘ 

- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:๒๕๔๕ 

 

 

-K. Asavaskulkiet, “Face 
Hallucination with linear 
regression model in Semi-
Orthogonal Multilinear PCA 
method” in proceedings of 
CMVIT 2018. 

๕ นายธัชชะ จุลชาต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. Electrical Engineering  - P. Sedtheetorn and T. Chulajata, 
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๑๑๐ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*       ผลงานทางวิชาการ   
   ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๓-๑๐๑๖-๐๐๔๙x-xx-x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร. Wichita State University, 
USA:2003 

- MS.EE. Electrical 
Engineering  

- Wichita State University, 
USA:1996 

- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยลัยเกษตรศาสตร์ 
๒๕๓๕ 

"Uplink spectral efficiency for 
non-orthogonal multiple access 
in Rayleigh fading," in The 18th 
International Conference on 
Advanced Communications 
Technology ( ICACT2016 ), 2016. 

- P. Sedtheetorn and T. Chulajata, 
"Spectral efficiency evaluation 
for non-orthogonal multiple 
access in Rayleigh fading," in 
The 18th International 
Conference on Advanced 
Communications Technology ( 
ICACT2016 ), 2016. 

๖ นายชัชวาลย์ เยรบุตร 
๓-๓๕๙๙-๐๐๑๔x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. 

- Ph.D. Electrical Engineering  
Texas A&M University, 
USA:2004 

- MS.C. Electrical Engineering  
- Pennsylvania State 

University, USA:2000 
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๒๕๓๗ 

- C. Jerputra and S. Tiptipakorn, 
“Performance and Economic 
Analysis of a Plug and Play 
Regenerative Brake for 
Improving Energy Efficiency for 
Traction Elevators,” IOP Conf. 
Series: Earth and Environmental 
Science  2017 . 

๗ นายเซง เลิศมโนรัตน์ 
๓-๗๓๐๕-๐๐๑๒-x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. 

- Ph.D. (Biomedical 
Engineering) 
Case Western Reserve 
University,2004 

- MS. (Biomedical 
Engineering) 
Case Western Reserve 
University,2000 

- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๓๙ 
 

- เดินดีท่ัวไทย “ผลิตและบริจาค 
เครื่องเดินดีให้โรงพยาบาลรัฐ
กว่า 300 โรงพยาบาล”  ด้วย
เงินสนับสนุนจาก 20 หน่วยงาน  
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

- ฝึกฝนท่ัวไทย “ผลิตและบริจาค
เครื่องฝึกฝนให้โรงพยาบาลรัฐ
กว่า 40 โรงพยาบาล”   
สนับสนุนโดย สวทช  และ วช 
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
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๑๑๑ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*       ผลงานทางวิชาการ   
   ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๘ นางอารณีย์ พันกะหรัด 

๓-๑๐๑๓-๐๐๐๔x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. 

- Ph.D. (Biomedical) 

University of Pennsylvania 
:2007 

- B.Sc.(Electrical Engineering 
and Biomedical 
Engineering)  
Duke University,USA :2001 

- AE. Ercan, A. Techawiboonwong, 
MJ. Versluis, AG. Webb, I.Ronen, 
“Diffusion-weighted chemical 
shift imaging of human brain 
metabolites at 7T,” Magnetic 
Resonance in Medicine 2015 

 

๙ นายสุรโชค ธนพิทักษ์ 

๓-๕๐๐๙-๐๐๖๗x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. 

- Ph.D. (Electrical 
Engineering)  
Imperial College 
London,UK:2012 
MS.C. (Analogue and Digital 
IC Design)  
Imperial College 
London,UK:2007 

- วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๒๕๔๖ 
 

- Thanapitak, S. and C. Sawigun, 

"Flipped voltage follower ISFET 

readout circuits," 2016 5th 

International Symposium on 

Next-Generation Electronics 

(ISNE), Hsinchu, 2016, pp. 1-2. 

๑๐ นายพรชัย  ชันยากร 

๓-๑๐๑๒-๐๑๕๔x-xx-x 

อาจารย ์
ดร. 

- D.Sc. (Computer 
Engineering),   
George Washington 
University, USA : 2003 
M.Sc. (Computer Sciences),  
George Washington 
University, USA : 1999 

- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 

 

- P. Chanyagorn and W. 
Chanyagorn, “Wireless Activity 
Reminder System for Pressure 
Ulcer Prevention in IPD 
patients,” The 5th International 
Electrical Engineering Congress 
(IEEE iEECON-2017), Pattaya, 
Thailand, March 8-10, 2017 

๑๑ นางสมนิดา ภัทรนันท์ 

๓-๑๐๐๕-๐๒๒๐x-xx-x 

อาจารย ์
ดร. 

- Ph.D. (Electrical 
Engineering),   
Texas A&M University, USA 
: 2004 
M.S. (Electrical Engineering 
Texas A&M University, USA 
: 1998 

- A. Rientsuvong, S. Bhatranand, 
W. Charoensuk, “Development 
of Plantar Pressure 
Measurement Using in 
Telerehabilitation System For 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๑๑๒ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*       ผลงานทางวิชาการ   
   ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 

Patient Movement 
Rehabilitation”, Proc of the 
2017 18th ICAR, July 2017. 

๑๒ นายพัฒนาช พัฒนะศรี 

๓-๑๐๐๖-๐๒๘๗x-xx-x 

อาจารย ์
ดร. 

- Ph.D. (Systems and Control 
Engineering),   
Case Western Reserve 
University, Ohio, USA : 
2002 

- M.S. (Systems and Control 
Engineering),   
Case Western Reserve 
University, Ohio, USA : 
1998 

- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
ระบบธุรกิจ 
 

๑๓ นายวรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

๓-๑๐๐๕-๐๒๒๐x-xx-x 

อาจารย ์ - M.S. (Technical 
Management),   
West Coast University, 
Ohio, USA : 1993 

- วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 
๒๕๓๑ 

- ALCOB International 
Conferences 2011 (Korea) 
“3D model design teaching 
for Undergraduates” 

- การประชุมวิชาการ “รวมพลคน
ท าสื่อ” ครั้งท่ี 2 “Applying 
Modul8 on Campus 
Broadcasting” 

๑๔ นายนิรุทธ์ พรมบุตร 

๓-๔๕๑๐-๐๐๐๑x-xx-x 

อาจารย ์ - วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยมเกษตรศาสตร์:
๒๕๔๕ 

- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 

- N. Prombutr , P. Kirawanich and 
P. Akkaraekthalin&quot; AN 
ULTRA WIDEBAND CIRCULAR 

   MICROSTRIP ANTENNA WITH A  
   DIAGONAL EDGE BASED  
   GROUND&quot; IETE Journal  
   Vol 55, 
   pp.196-200, 2009 
- N. Prombutr , P. Kirawanich and 

P. Akkaraekthalin&quot; 
BANDWIDTH ENHANCEMENT OF 

  UWB MICROSTRIP ANTENNA 
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๑๑๓ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

*       ผลงานทางวิชาการ   
   ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

  WITH A MODIFIED GROUND  
  PLANE&quot; International  
  Journal of Microwave Science  
  and TechnologyHindawii Journal, 
  doi:10.1155/2009/821515, 2009 

๑๕ นายศรันย์ พัทโรดม 

xxxxxxxxxxxxx 

( ก า ลั ง ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ

ปริญญาเอก) 

อาจารย ์ B.Sc. (Biomedical 
Engineering and 
Engineering) Duke 
University, USA:2010 

- 

 
๓.๒.๓  อาจารย์ประจ าจากคณะต่างๆ ดังนี้  
 ๓.๒.๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒๖๘ คน 
 ๓.๒.๓.๒ คณะสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน   ๗๓ คน 
 ๓.๒.๓.๓ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน   ๔๑ คน 
 ๓.๒.๓.๔ คณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลตามความเหมาะสม 
          
๓.๒.๔  อาจารย์พิเศษ  

            ตามความเหมาะสม 
 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นใน

หลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน โดยนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม
จากภาควิชา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในรายวิชา วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

๔.๑.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(๑) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

(๒)  บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
(๓)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(๔)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน 

ประกอบการได้ 
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๑๑๔ 

 

 

 

๔.๒   ช่วงเวลา 
   ช่วงเวลาการฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ ๓ 

๔.๓    การจัดเวลาและตารางสอน 
    การจัดเวลาและตารางสอนการฝึกงาน ๕ วันต่อสัปดาห์ รวมเวลา ๒๔๐ ชั่วโมง 

๔.๔    จ านวนหน่วยกิต 
      วิชา วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า มีจ านวน ๑ หน่วยกิต 

๔.๕   การเตรียมการ คู่ร่วมสถานประกอบ 
      ทางภาควิชาฯ ได้น ารายชื่อสถานประกอบการณ์ที่มีความพร้อม และตรงตามวัตถุประสงค์ของภาควิชา ให้
นักศึกษา ได้ท าการเลือกสถานที่ฝึกงาน โดยจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือให้เข้าใจ ระเบียบ และขั้นตอนการฝึกงาน
ตามวัตถุประสงค์ของภาค ก่อนเข้าเริ่มรับการฝึกงาน  ๑ สัปดาห์ 

๔.๖   กระบวนการประเมินผู้ประกอบการประเมิน 
     ทางภาควิชาฯ จะส่งกรรมการ ซึ่งเป็นอาจารย์ของภาควิชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกงานของ
นักศึกษา พร้อมทั้งท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมีแบบสอบถามความพึงพอใจ และให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจ มี
ส่วนรวมในการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาผู้นั้น เมื่อนักศึกษาฝึกงานครบตามก าหนดเวลาที่หลักสูตรก าหนด
จะต้องท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ได้ไปฝึกงานส่งภาควิชา ภายใน ๒ สัปดาห์เมื่อเริ่มเปิดการศึกษา 
ทั้งนี้ ทางภาควิชาฯ จะพิจารณาเกรดของการฝึกงานจากทั้งรายงานของนักศึกษา และแบบประเมิน ที่ทางภาควิชาฯได้ให้
ทางสถานประกอบการจัดส่งมาที่ภาควิชาโดยตรงประกอบกัน 

 

๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
๕.๑    ค าอธิบายโดยย่อ 

 หัวข้อโครงงานต้องเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในรายวิชา วศฟฟ ๔๙๑ 
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ และรายวิชา วศฟฟ ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒ โดยต้องน าเสนอข้อเสนอ
โครงงานด าเนินงานวิจัยและส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

๕.๒   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   (๑) มีทักษะในการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  (๒) พัฒนาความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
  (๓) วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน/เรียบเรียงผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๕.๓   ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ 
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๑๑๕ 

 

 

 

๕.๔   จ านวนหน่วยกิต 
         จ านวนหน่วยกิต สัมมนา  ๑ หน่วยกิต และโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ จ านวน ๒  หน่วยกิต และโครงงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า ๒ จ านวน ๒ หน่วยกิต 
๕.๕   การเตรียมการ 

    ภาควิชาฯ จัดให้มีการแนะน าหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งแนะน าอาจารย์ประจ าที่
สามารถให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยในหัวข้อเหล่านั้นแก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปีที่ ๔ เพ่ือให้นักศึกษา
เลือกหัวข้อวิจัยที่อยู่ในความสนใจของตนได้อย่างแท้จริง 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
 การวัดและประเมินผล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ คณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอ

โครงงาน รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอข้อเสนอโครงงาน / ความก้าวหน้าของโครงงาน และการสอบ
ป้องกันโครงงาน 
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หมวดที่ ๔     
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

Graduate Attributes: Mahidol University 

T-Shaped: Breadth & Depth   
รู้แจ้ง รู้จริงท้ังด้านกว้างและลึก 

มอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร การท ากิจกรรม
ที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา โดยให้มีการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การน าเสนอผลงาน รวมถึงต้องมีการน าเอาความรู้
ความเข้าใจทางทฤษฏีมาประกอบการด าเนินงาน 

Globally Talented                
มีทักษะ ประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ระดับโลก 

การท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ อาทิเช่น การ
น าเสนอผลงาน หรือโครงงานใหม่ๆ โดยการร่วมกันท างานเป็นทีม
ในวิชาที่เป็นวิชาโครงงาน 

Socially Contributing            
มีจิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้สังคม 

การสอดแทรกในวิชาที่เรียนท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น การประกอบวิชาชีพที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
หรือการท าประโยชน์ให้ส่วนรวม 

Entrepreneurially Minded     
กล้าคิด กลา้ท า กล้าตดัสินใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางทีถู่กต้อง 

การให้ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ
กิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและน ามาน าเสนอผลงานดังกล่าวได้ 

Core Value: Mahidol University 

Mastery  
เป็นผู้ฉลาดรอบรู ้

มอบหมายงานในวิชาการที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการด าเนินงาน และเสริมสร้างให้ท ากิจกรรมที่
แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เป็นผลงานท่ีโดดเด่น 

Altruism                
ไม่เห็นแก่ตัว ท าประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 

ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
มากว่าส่วนตนโดยสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Harmony              
มีความเป็นเอกภาพ ประสานเป็นหนึ่งเดียว 

ท างานเป็นทีม เช่นการท าโครงงานในวิชาที่ เรียน โดยมีการ
วางแผนในการจัดสรรงาน คน และเวลาได้อย่างถูกต้อง 

Integrity                 
มีความซื่อสตัย์ มั่นคงในคณุธรรม                                

ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
มากว่าส่วนตนโดยสอดแทรกในวิชาเรียนที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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๑๑๗ 

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

Determination        
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มุมานะ 

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร การท า
กิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

Originality              
มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไมเ่หมอืนใคร     

การท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ ช้ินงาน โครงงานแนวใหม่ 

Leadership             
มีความเป็นผู้น า 

การท างานเป็นทีมที่ปลูกฝังให้มีการจัดสรรด้านต่างๆให้เป็นระบบ
ระเบียบ มีการจัดสรรงาน คน และเวลา ให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด อย่างถูกต้องและตรงตามเปูาหมาย 

 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานอุดมศึกษา

แห่งชาติ (แสดงในภาคผนวก ๓) 
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
 PLO1 :  สามารถก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหา
วิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์หลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

(๑) บรรยาย 

(๒)  มอบหมายงานรายบุคคล  
(ตอบค าถาม/แบบสอบถาม/ค้นคว้า) 
 
(๓) มอบหมายงานกลุ่ม 
(อภิปรายเพื่อตอบค าถาม 
/วิเคราะห์ปัญหาและกรณีศึกษา/ท า
รายงาน) 
(๔) (ให้น าเสนอข้อมูล/ผลงาน) 
(ด้วยวาจาและสื่อ) 
(๕) สาธิต/ดูงาน 
(๖) ให้ฝึกงาน 
(๗) ให้ฝึกปฏิบัติการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม 

 

 (๑)  ประเมินจากการเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน(๒)  
ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 
(๓)  ประเมินจากผลงานรายบคุคล 
(เอกสาร / รายงาน) 
(๔)  ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร 
/ รายงาน) 
(๕)  ประเมินจากการน าเสนอ (ด้วย
วาจาและสื่อ) 
 (๖)  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

(๗) ประเมินจากการสอบปากเปลา่ 
(๘) ประเมินจากการสอบภาคปฏบิัติ 
(๙) ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จ าลอง 
(๑๐) ประเมินการสังเกตการณ์
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

PLO2 : สามารถประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึง
ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้ง
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมทั่วโลก 

PLO3 :  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพต่อผู้ฟัง
ที่หลากหลาย 
PLO4 : ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพ ในการ
ตัดสินใจต่อสภาวการณ์ทางวิศวกรรม ซึ่งต้องค านึงถึง
ผลจากการแก้ปัญหาที่กระทบต่อบริบททางด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 
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๑๑๘ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO5 :  สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า  ส่งเสรมิความร่วมมือท่ีดี
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้าเปูาหมาย
ตามที่วางแผนและบรรลุวตัถุประสงค์ 

(๑๑) ประเมินการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง(โดย
เพื่อนนักศึกษา/ผูร้่วมงาน) 

PLO6 :  สามารถพัฒนาและด าเนนิการทดลอง ได้
อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
และการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อน าไปสู่การสรุปผล  
PLO7 :  สามารถหาความรู้และประยุกตค์วามรู้ใหม่ๆ 
ตามความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรยีนรู้ที่
เหมาะสม 
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หมวดที่ ๕     

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
       หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญา   และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และที่เก่ียวข้อง  
       ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ซึ่งมีแต้มประจ า ดังนี้   

  สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า    

                  สัญลักษณ์           แต้มประจ า 
           A    ๔.๐๐ 
           B +   ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +   ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +   ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
  สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ า 
       ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ์   ความหมาย 

       AU           การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
       I    รอการประเมินผล (Incomplete) 
       P    การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 

                       S      พอใจ (Satisfactory) 
       T                                 การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 

                       U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
       W    ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                       X    ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
           O    โดดเด่น (Outstanding) 
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๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คุณภาพภายในคณะ โดยมีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผล
การเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) เป็นอย่างน้อยโดย
ด าเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา ภาควิชาด าเนินการโดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชาในหลักสูตร
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นภาคการศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาที่คณะกรรมการหลักสูตร
ก าหนด  โดยการสุ่มประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน โดยมีแนวทางการทวนสอบ
ระดับรายวิชา ดังต่อไปนี้  

๒.๑.๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
คณะกรรมการหลักสูตร ทวนสอบความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา (Course Learning 
Outcomes: CLOs) กับวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) ใน
ประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ : 

   การตรวจสอบข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดหรือไม่  
 การทวนสอบความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือการประเมิน ที่สอดคล้องกับที่ก าหนดใน

รายละเอียดของรายวิชา  
 การทวนสอบความเหมาะสมของการตรวจให้คะแนนจากสมุดค าตอบของนักศึกษา ที่มาของเกรด 

และกระบวนการตัดเกรด แบบฟอร์มการให้คะแนน  
 การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ  
 การพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา  
 การพิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมาย และประเมินรายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่ให้ผู้เรียน

ท า  
 การตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเมินการท าโครงงาน การท าปฏิบัติการ การฝึกงานและ/หรือ

การส ารวจภาคสนามของนักศึกษา  
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 การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)  
 การตรวจสอบการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา  
 การตรวจสอบรายงานและหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษา  
 การตรวจสอบการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา (มคอ.๓ และ ๔)  
   การตรวจสอบการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) 
๒.๑.๑.๒ การทวนสอบการประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์  

คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของ
รายวิชา ได้แก่ : 

 วิธีการสอน 
 การจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ  
 การทวนสอบข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  
 การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา  
   การสังเกตพฤติกรรมและการตอบโต้รวมทั้งการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
๒.๑.๑.๓ การทวนสอบจากการสัมภาษณ์อาจารย์  

คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การรายงานรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
๒.๒.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย
มีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ภาควิชา ด าเนินการทวนสอบภาพรวมของหลักสูตรตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบการ
บริหารและด าเนินการของหลักสูตร ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education 
Objectives: PEOs) และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) และ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการรายงานผลการใช้หลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร และน ามาใช้ปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
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บริหารภาควิชา เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  และเมื่อ
ครบเวลาการใช้หลักสูตรควรมีการทวนสอบหลักสูตรโดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มีส่วนร่วมในการใช้
หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยเครื่องมือ 
ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร  เป็นต้น โดยการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวทางและวิธีการ
ดังนี้ 

 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (Senior Exit Survey) เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรก าหนด (PLOs) 

 การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา (นักศึกษาทุกชั้นปี) 

 การประเมินและติดตามผลบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส ารวจภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต (ภายใน ๑ ปี)  โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น 
การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ 

 การประเมินคุณภาพหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบ) เช่น มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ประกอบการ 
และศิษย์เก่า มาประเมินหลักสูตร มีการประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ มีการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร มีการด าเนินการดังนี้  ภาควิชา
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร โดยมีหน้าที่ 

(๑) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา/หลักสูตร 
เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

(๒) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบระดับรายวิชาประจ าภาคการศึกษาและระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้เกี่ยวข้อง  
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(๓) ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมและแจ้งให้
ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วน
อ่ืนๆ และก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือการ
เตรียมพร้อม ได้แก ่รายงานผลการจัดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.๗) ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา  

(๔) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
(๕) จัดท ารายงานสรุปผลการทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรจากภาควิชาเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
๒. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้ 
  ๑. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๒. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ 
  ๓. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
๔.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
ในกรณีต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใดๆ นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยท า
เป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของตนเองในหนังสือ ยื่นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์         
๐๒-๘๘๙๒๑๓๘ ทั้งนี้ ยื่นอุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ คณะกรรมการ
ด าเนินการวินิจฉัยและแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
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๑๒๔ 

 

 

 

หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย ์
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ

หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 ๒.๑   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล            

ให้ทันสมัย ดังนี้ 
๒.๑.๑  มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์เกี่ยวกับการเรียน

การสอนทั่วไป 
๒.๑.๒  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล 
๒.๒   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ   

๒.๒.๑  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

๒.๒.๒  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
๒.๒.๓  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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๑๒๕ 

 

 

 

 หมวดที่ ๗   การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

๑. การก ากับมาตรฐาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วย
เกณฑ์การด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ 
EdPEx) และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology: ABET) มีนโยบายให้ปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มุ่งเน้น Outcome Based Education และการบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA/ABET โดยมีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานของหลักสูตร
ในภาพรวม การควบคุมดูแลระดับภาควิชาท าหน้าที่โดยคณะกรรมการภาควิชา และคณะกรรมการหลักสูตร
เป็นผู้ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 
 ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๒. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ จากอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา  ๔ 
ปี และภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตามความต้องการและ
ความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สถานประกอบการ ที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ท างาน งานบริหารการศึกษา
ด าเนินการจัดงาน Job fair ทุกปีการศึกษา โดยเรียนเชิญสถานประกอบการและศิษย์เก่าที่ท างานอยู่ในสถาน
ประกอบการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง               

ส าหรับผลการประเมินและความต้องการและความคาดหวัง ผลการประเมิน Student 
Outcome และ การประเมิน Program Educational Objective จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ด้านการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือน าข้อมูลประกอบการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
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๑๒๖ 

 

 

 

 ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
๒) ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
๓. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร และการสร้างกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  

๑. กระบวนการรับนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในการคัดเลือกจากระบบ T-CAS โดยมี
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของนักศึกษา คณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ  เช่น ผลคะแนนการสอบ (คะแนน O-
Net, GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความ
พร้อมทางสุขภาพกาย  โดยในทุกปีการศึกษาจะสรุปผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป 

๒. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์
กับนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแนะแนวเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในการเยี่ยมชมคณะผ่านกิจกรรม
การจัดงานเปิดบ้าน (Open House) กิจกรรมค่ายวิชาการของทุกสาขาวิชา มีส่วนช่วยจูงใจให้ผู้ที่จะมาเป็น
นักศึกษาในอนาคตสนใจและอยากเข้าศึกษาเม่ือเข้าร่วมกิจกรรมการให้นักศึกษา นอกจากนี้ ส าหรับนักศึกษาที่
ผ่านกระบวนการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยการ
ปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือสร้างความผูกพันกับนักศึกษาและเป็นกลไกที่
สนับสนุนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน 

๓. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความส าคัญของกระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  และตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET เช่น การเปิดโอกาศให้นักศึกษา
ร่วมเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานและสมาชิกชมรมต่าง ๆ  มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับ เช่นกิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายทางวิชาการ กิจกรรม  จิตอาสา 
กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การฝึกงานภาคฤดูร้อน การท างานโครงการจากโจทย์จริงของสถานประกอบการเพ่ือเป็นการพัฒนา
ทักษะให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน  

๔. การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อ
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ภาคการศึกษา อาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ  ที่เหมาะสม 
เพ่ือให้นักศึกษาปรึกษาด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตต่าง ๆ กรณีที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน 
ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง การให้ค าแนะน าด้านการประกอบ
อาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา 
   ระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา  

นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมินสามารถ
อุทธรณ์ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ หรือยื่นใบค าร้องเป็นหนังสือเพ่ือเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ 

นอกจากนี้ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสนับสนุนนักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 

๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๓๕๑ จากคะแนน  
เต็ม ๕  

๒) แต้มเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ ๑ – ๔ ทุกปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐ 
๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๔) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

 
๔. อาจารย ์

 ๑. ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครจากนั้นคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบ
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด โดยมีกระบวนการในการบรรจุ คัดเลือก บุคลากรใหม่สายวิชาการ ด้วยวิธีการคัดเลือกจาก
นักเรียนทุน หรือการประกาศรับสมัครทั่วไปที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและด าเนินการคัดเลือกตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และ
การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ โดยเน้นการทดสอบด้านความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งอาจารย์ จะมีการทดสอบด้านการสอน จากคณะกรรมการคัดเลื อกที่มี
องค์ประกอบมาจากคณบดี รองคณบดีฝุายบริหารและทรัพยากรบุคคล หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ใน
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
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๒.  การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการตั้งแผนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ โดยสามารถเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
ตามสายอาชีพ หรือหัวข้อที่มีความสนใจโดยบุคลากรของคณะสามารถเลือกพัฒนาตนเองในหัวข้ออ่ืนๆ ได้ตาม
ความเหมาะสมของภารกิจ ความสนใจรายบุคล และคณะยังมีการส ารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร
ที่จะเข้ารับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ เช่น หลักสูตร
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มสาขา/
หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรใน
หน่วยงานให้ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามาพัฒนาในงานที่
รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ คณะสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานอย่าง
ต่อเนื่องของบุคลากร โดยเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดท า
แผนการสอน การสร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน การสัมมนาเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนด้านการพัฒนาวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
“การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : ครูศิษย์” อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการด าเนินการโครงการ Talent Mobility” การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA   ABET  และ โครงการอบรมแนะน าการใช้ระบบบันทึกภาระงาน
ของบุคลากร (MU work Points) การพัฒนางานวิจัยและด้านการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา  

๒.๒  การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป็น
การพัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท างานและเป็นการสร้างเครือข่ายในสายงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งท า
ให้บุคลากรเกิดการท างานอย่างมีส่วนร่วม อาทิ  โครงการสัมมนาเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Network & HR Policy)  โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โครงการสุขใน
กับการท างาน  

๒.๓  การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร /ภาวะผู้น า /วัฒนธรรมองค์กร/ความผูกพันองค์กร 
เช่น การสนับสนุนและส่ ง เสริมให้บุคลากรเข้ าร่ วมอบรมโครงการพั ฒนานักบริหารระดับกลาง 
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP)การจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ 
รวมถึงท าให้บุคลากรซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ภายใต้เปูาหมายเดียวกันคือ การช่วยกันพัฒนาคณะฯ ให้น่าอยู่ มีบรรยากาศในการท างานที่
ดียิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารงานและสร้างประสบการณ์ในการท างานให้กับบุคลากร  

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะในทุกด้าน จะต้องสอดคล้องกับ  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะการท างาน , Soft Skill, การประชุมศึกษาดู
งาน, การสร้างความร่วมมือ เป็นต้น  เพ่ือให้คณะนั้นสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของคณะ
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อย่างแท้จริงยิ่งขึ้น และบุคลากรสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาพัฒนาการปฏิบัติงานและสนับสนุน
พันธกิจ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรม การวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับโลก อีกทั้ง คณะมีการด าเนินงาน
ตามระบบการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนความต้องการของคณะภายใต้แผนกลยุทธ์ เ ริ่มด าเนินงานโดยงาน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการทบทวนแผนทุก ๖ เดือนและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ือเป็นเวแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการที่จะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุน
สนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
ท าผลงานทางวิชาการส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๓. การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดย

ได้จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน 
ประสบการณใ์นการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่จะไปประชุม
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการส าหรับการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ๔. การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ น ากระบวนการประเมินความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์เพ่ือ

ส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มเพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความ
ผูกพันให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม  และความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรมาขับเคลื่อน
ความผูกพันและเสริมสร้างความสุขขององค์กร โดยเริ่มวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารมี
การอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง(MU#AMP) เพ่ือพัฒนาผู้น าระดับหัวหน้าส่วนงาน 
โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (MU#HDP) เพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา และหลักสูตร โครงการ
พัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU#SUP) และโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
(MU#EDP) ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร  นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดกิจกรรมที่
เป็นการเสริมสร้างความผูกพัน เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้สึกว่า
ตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ ร่วมกัน โดยการจัดให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
คณะฯ เช่น การปลูกต้นไม้รอบอาคาร การทาสีภายในอาคารเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้บุคลากร
รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ แล้ว ยังท าให้บุคลากรซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มี
โอกาสมาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเกิดความผูกพันต่อองค์กร ข. ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการ
ประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการในข้อ ก. เช่น ประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารย์ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ความพึงพอใจของอาจารย์ และอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ฯลฯ  (น าตัววัดที่ระบุนี้ ไปแสดงใน
ตาราง ข้อ ๗) 
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๑๓๐ 

 

 

 

 ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 
๒) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education 
๓) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรใช้หลักการ Backward Curriculum design ก าหนดหลักสูตรและบริการ โดยน าความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ นโยบายรัฐบาล ระเบียบ/ข้อบังคับ/เกณฑ์ ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ ใช้
บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครองและลูกค้าอ่ืนๆ ความพึงพอใจของศิษย์เก่าและลูกค้ากลุ่มต่างๆ การรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) และการประเมินหลักสูตร มาก าหนดหลักสูตรและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของ Outcome based Education และเกณฑ์มาตรฐาน ABET แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง นอกจากนี้ มีกระบวนการทบทวน Program Educational Objectives (PEOs) โดยคณะกรรมการ 
Industrial Advisory Board (IAB) รวมทั้งการประเมินและทบทวนหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดย Currently 
enrolled students, Program faculty, Program alumni, Industrial Advisory Board (IAB), Faculty 
Committee/Dean และ Employers และน าผลการประเมินทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ใช้วงจรคุณภาพ PDCA และ SIPOC 
เป็นพื้นฐานส าหรับควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือขับเคลื่อนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่ง
มอบหลักสูตรและการบริการที่ดีให้แก่นักศึกษา และเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 

๑) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนให้นักศึกษา ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องชมรมและจัดกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสืบค้นผ่านช่องทาง 
เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เว็บไซด์งานบริหารการศึกษา Facebook งานบริหารการศึกษานอกจากนี้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังสนับสนุนการสืบค้นสารสนเทศที่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังนี้ 
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๑๓๑ 

 

 

 

๑.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์  
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การศึกษา 

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย  
การจัดบริการร้านอาหาร ระบบสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ  

๓.  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  มีหนังสือ/ต าราด้านวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 
๒๑,๘๗๑ เล่ม และรายการเอกสารสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์  E-Book จ านวน ๓๘,๙๓๕ เล่ม  
E-Journals จ านวน ๓,๒๔๘ เล่ม Conference Publications จ านวน ๒๘,๔๐๔ ฉบับ  Reference Work 
Entry จ านวน ๙,๖๑๘ ฉบับ Conference Proceedings จ านวน ๑,๘๐๖ ฉบับ  Reference Work  จ านวน 
๔๐ ฉบับ  และ Protocol จ านวน ๓๖ ฉบับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุ ด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สายงานทะเบียนนักศึกษาการให้บริการของเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา การ
จัดบริการร้านอาหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบบสาธารณูปโภคของคณะวิศวกรรมศาสตร์สภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยด้านการให้ค าปรึกษา ด้านปัจจัยสนับสนุนที่มาจากอุปกรณ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
โดยเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจะด าเนินการเสนอต่องานอาคารและสถานที่เพ่ือพิจารณาปรับปรุง กรณีต้องการ
แก้ไขเป็นการเร่งด่วน จะด าเนินการปรับปรุงแผนการจัดซื้อเพ่ิมเติม หากไม่เร่งด่วนจะน าไปบรรจุในแผนการ
จัดซื้อของปีถัดไป   
 ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 

๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 
๑๒ ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

× × × × × 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี    
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

× × × × × 
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๑๓๒ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ .๓ และมคอ. ๔ )ถ้ามี ( อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

× × × × × 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว   

× × × × × 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

(๑๐)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 

× × × × × 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 
        ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม  
        ๕.๐ 

 
 

  × × 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
        ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    × 
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๑๓๓ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการเพิ่มเติมตาม หมวด ๗ ข้อ ๑ – ข้อ ๖ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ .บัณฑิต      

๑) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด  

× × × × × 

๒) ร้อยละของการได้งานท าของบณัฑิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลา ๑ ป ี

× × × × × 

๓) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ × × × × × 

๒.นักศึกษา      
๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ของ

นักศึกษาชัน้ปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๓ .๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕  

× × × × × 

๒) แต้มเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ ๑ – ๔ ทุกปีการศึกษา  ไม่
น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐ 

× × × × × 

๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไมน่้อยกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

× × × × × 

๔) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด  

× × × × × 

๓.อาจารย์      
๑) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวชิา ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 

× × × × × 

๒) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพฒันาด้านการเรียนการ
สอนแบบ Outcome Based Education 

  × × × 

๓) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวชิาการหรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ ๑ คร้ัง 

× × × × × 

๔ .สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้      
๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ต่อสิ่ง

สนับสนนุการเรียนรู้ 

× × × × × 
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๑๓๔ 

 

 

 

หมวดที่ ๘   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

๑.๑   การประเมินกลยุทธ์การสอน  
    การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละ
วิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติ เพ่ือง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ท าการทดลอง
ปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 
    ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
  นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่างๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ  

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา  
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา  
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๑๓๕ 

 

 

 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเปูาหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
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๑๓๖ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร   

(MU : Template for Degree Profile) 
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๑๓๗ 

 

 

 

       แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 
หลักสูตรระดบั ปริญญาตร ี

1. ชื่อหลักสตูร 
                    (ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
             (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  
-·--·---      ·--·---·--·-----·--·---·--·-----·--·---·--·-----·--·-----·-----·--·-----·-----·--·-----·--·---·--·-----·--·---·--· 2. ชื่อปรญิญา  
            (ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
             (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

   ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลกัสูตร  หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ 
จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า ๑๕๐  หนว่ยกิต  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรทีางวชิาการ 

 ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต  ส าหรับหลักสตูรปริญญาตรทีางวชิาการแบบหลักสูตรพิสฐิวิธาน  
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสตูร  ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี 

สถานภาพของหลกัสูตร 
และก าหนดการเปิดสอน 

 ๑. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เริม่ใช้ในภาคการศกึษาที่ ๑   ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

การให้ปริญญา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู้ประสาทปรญิญา )ความร่วมมือกับสถานบันอื่น(   มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน สภาวิศวกร 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เป้าหมาย / วัตถุประสงค ์
Purpose / Goals / Objectives 

เป้าหมาย 
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ที่มีความรู้ความสามารถพรอ้มที่จะประยุกตค์วามรูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกับงานวิศวกรรมโดยค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม มจีรรยาบรรณวิชาชีพและมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทีม่หาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
 
วัตถุประสงค ์
 1. บัณฑิตสามารถท างานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในด้านการออกแบบ  การวิเคราะห์                 
งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน  ภาครัฐ รวมทั้งงานวิชาการและงานวิจัยในสายงาน 
 2.  บัณฑิตสามารถเติบโตในสายอาชีพได้ดีจากการใช้ประสบการณ์และทักษะการแก้ปัญหา
วิศวกรรมไฟฟ้าที่ก้าวหน้าและซับซ้อน  รวมถึงสามารถศึกษาต่อในล าดับที่สูงขึ้น 

  3. บัณฑิตมีทักษะในการท างานประยุกต์และสื่อสารร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน       
 มีภาวะผู้น าและความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.   บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสภาพสังคม และ
เข้าใจบริบทต่อความรับผิดชอบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นผ่านขบวนการการเรียนรู้                   
ตลอดชีวิต 

ลักษณะเฉพาะของหลกัสูตร 
Distinctive Features 

เป็นหลักสูตรทีมุ่่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความตอ้งการและความคาดหวังของสังคม
และผู้มีสว่นเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งสามารถศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้จากแผนการศกึษาแบบ
พิสิฐวิธาน 
 
 
 
 

ระบบการศกึษา 
 
 

 ทวิภาค มีการเรียนการสอนแบบชัน้เรียน 
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๑๓๘ 

 

 

 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีพสามารถประกอบได้ ต าแหน่งงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในสายงานด้านการผลิต

ไฟฟ้า การจดัการพลังงาน  การออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารรวมถีงการควบคุมขบวนการ
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งเป็นงานทางด้านวชิาการ
และนกัวจิัย 

การศกึษาต่อ หลักสูตรในสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร และสาขาวิชาอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาการศกึษา เป็นหลักสูตรทีส่ร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นผูเ้รียน ผลลัพธก์ารเรียนรู้ ดว้ยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนกัถงึสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และบริบทของสังคมโลก 
 กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ   

ในการจัดการเรียนการสอน   
การบรรยาย การสาธิต การเล่าเรื่อง  การสอบสวน การแก้ปัญหา  กรณีศกึษา  การเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์  การจ าลองสถานการณ์  การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การท าการทดลอง  การ
สอนที่สอดแทรกปฏิสัมพันธ์  การอภิปราย  การแก้ปัญหา  การระดมความคิด การเรียนรู้แบบ
อิสระ  การมอบหมายงานและโครงงาน 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา   

การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ  การทดสอบย่อย  การสังเกต
การท างานเป็นกลุ่ม  การสังเกตการอภิปรายผล  การท าการบ้าน  การท ารายงาน   การ
สังเกตการณ์น าเสนอผลงาน   การเข้าเรียนและการมีสว่นร่วมในชั้นเรียน   การท าแบบส ารวจ 

สมรรถะท่ีเสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 
Generic Competences  การมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม : ความสามารถในการประยุกต์หลักการของจริยธรรม และการ

เคารพในความแตกต่างดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  
 การคิดเชิงวิพากย์และความคิดสร้างสรรค์ : ความสามารถในการวเิคราะห์และประเมิน
ข้อมูลและแนวคิดจากมุมมองต่างๆ ในการตัดสินและการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 
 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล : ความสามารถในการสื่อสารกับผูอ้ื่นที่มีความหลากหลายใน
เชื้อชาตแิละวัฒนธรรมอย่างมีประสทิธิผล 
 การท างานเป็นทีม : ความสามารถในการท างานในทีมงานที่มีลกัษณะสหสาขาวิชาชีพได้
อย่างประสบความส าเรจ็ 
 ความรู้เชิงดิจิทัล : ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสารที่
เหมาะสมในการท างาน 
 

Subject-specific Competences 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตสามารถใช้ความรู้พืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปท างานร่วมกับวิศวกรและวิชาชพีสาขา
อื่นๆ ทั้งด้านการออกแบบ การค านวณ รวมทั้งการดแูล ติดตั้งและควบคุมระบบงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าและงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยหลักสูตรจะมุ่งเนน้ทางด้านการควบคมุพลังงานไฟฟ้า
และการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน  ทักษะการใช้งานระบบสื่อสารและเครอืข่ายทีท่ันสมยั รวมทั้ง
แฝงแนวความคดิการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 

PLOs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าจะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
๑)   PLO1 : ก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน โดยการประยุกต์
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการ
เพื่อการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
๒)  PLO2 :  ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า  เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 
๓)  PLO3 :  สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลาย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร 
๔) PLO4 :  ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิง
วิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 
๕) PLO5 :  ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  ส่งเสริมความร่วมมือ
ที่ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้าเป้าหมายตามที่วางแผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
๖) PLO6 : พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการ
ตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล  
๗) PLO7 :  หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 
๘) PLO8 :  ท างานเชิงวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ 
รวมทั้งสามารถท างาน และศึกษาต่อทางด้านวิชาการ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ 
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ภาคผนวก  ๒ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

(PLOs และ Sub PLOs ของหลักสูตร) 
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ตารางภาคผนวก ๒   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (Sub PLOs) 

PLOs* Sub PLOs** 
PLO1 : ก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน โดยการประยุกต์
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถบูรณา
การเพื่อการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

1.1 ระบุปัญหาเชิงวิศวกรรมทีแ่สดงความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร ์
วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร ์
1.2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการทางวทิยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์
และ/หรอืคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสม 
1.3 แก้ปัญหาเชงิวิศวกรรมด้วยวธิีการ ทีเ่หมาะสม เพือ่หาค าตอบภายใต้กรอบ
ข้อจ ากัดที่ม ี

PLO2 :  ประยุกตก์ารออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรอืทีเ่กี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า  เพือ่ให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถงึปัจจัยด้านสาธารณสุข 
ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดลอ้ม สังคม และวัฒนธรรม 
ไทย และสากล 

2.1 ระบุความขอ้ก าหนดการออกแบบเชิงวศิวกรรมไฟฟ้า ที่ประกอบดว้ย 
ความต้องการ และขอบเขตในการออกแบบ 
2.2 ออกแบบวิธกีารควบคุมการด าเนินการโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดการออกแบบ 
2.3 ด าเนนิการออกแบบให้แล้วเสร็จ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
แสดงผลวเิคราะห์การออกแบบตามข้อก าหนดการออกแบบโดยค านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมอย่างเปน็องคร์วม 

PLO3 :  สือ่สารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟงัที่หลากหลาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลผุลตาม
หน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายหรอืตามบทบาทของวิศวกร 

3.1 เขียนรายงานเพื่อแสดงการแก้ปัญหาทางเทคนิค ได้ตามรูปแบบและ
ศัพท์เทคนิคมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
3.2 ใช้สื่อเทคนิคต่างๆ เพือ่การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
3.3 น าเสนอขอ้มูลเชิงวิชาการ และ/หรอืเชงิวิชาชีพ ตอ่ผู้ฟังทกุกลุ่ม ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

PLO4 :  ปฎิบัติตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้า  ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ตอ้งตัดสนิใจโดยค านึงถึงผลเชงิวิศวกรรม

ต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 

4.1 ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวขอ้งกับความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ 
4.2 วิเคราะห์และประเมนิมุมมองในด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมทีก่ระทบต่อบริบททางด้านสังคม
สิ่งแวดลอ้มและเศรษฐศาสตร์ทัว่โลก 

PLO5 :  ท างานเป็นทมีได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผูน้ า  ส่งเสรมิความร่วมมือที่ดีเพือ่สร้าง

สภาพแวดลอ้มในการท างานให้เข้าเป้าหมายตามที่วางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 

5.1  ปฏิบัติตนในการรว่มมอืเป็นส่วนหนึ่งของทีม ในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรม 

ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท างานในระยะ 

เวลาทีก่ าหนด 

5.2 ปฏิบัติตนร่วมกับผู้อืน่ทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม เพื่อ

บรรลุเป้าหมายในการท างานของกลุ่ม 

PLO6 : พัฒนาและด าเนนิการทดลองเชิงวศิวกรรมและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 

ได้อย่างเหมาะสม มีการวเิคราะห์ข้อมลู แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการ

สรุปผล 

6.1 วางแผนและท าการทดลองที่เกี่ยวขอ้งกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้สอดคลอ้งกับ
ลักษณะงาน 
6.2 เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองได้สอดคลอ้งกับที่ได้วางแผน
ไว้ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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๑๔๒ 

 

 

 

PLOs* Sub PLOs** 
PLO7 :  หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 
 

7.1 สืบค้นข้อมลูทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยใช้เครือ่งมอื เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่หา
ค าตอบ และ/หรอืเรียนรู้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
หรืองานวิศวกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
7.2 ระบุประเด็นที่ส าคัญในหัวข้อปัจจุบันทียั่งเป็นข้อถกเถียงเพือ่หาแนว
ทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรอืวิศวกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

* PLOs = SOs 
** Sub PLOs = PI 
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๑๔๓ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ๓ 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

      PLOs กับ มคอ. ระดับที่ ๒ (ปริญญาตรี) 
 

      หรือ 
   PLOs กับ มคอ.๑  ในกรณีท่ีมีการก าหนดกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ/มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา 
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๑๔๔ 

 

 

 

ตารางภาคผนวก ๓ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.ระดับที ่๒ (ปริญญาตรี)หรือ 
PLOs กับ มคอ.๑ ในกรณีที่มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ /มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

 

*ระบุว่าหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ 
มคอ.ระดับใด  หรือกับ  มคอ. ๑     

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ด้านที่ ๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม        
๑.๑ เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

    
 

   

๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

    
 

   

๑.๓ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

     
 

  

๑.๔ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการ
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

    
 

 
 

๑.๕ มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 
 

    
 

   

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้        
๒.๑ มคีวามรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลย ี

 
 

 
 

    
 

 
 

๒.๒ มคีวามรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลักการที่
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๑๔๕ 

 

 

 

*ระบุว่าหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ 
มคอ.ระดับใด  หรือกับ  มคอ. ๑     

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏบิัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดา้นทางวิศวกรรม 

๒.๓ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

    
 

 
 

๒.๔ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 
 

 
 

    
 

 
 

๒.๕ สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน 
ในการประยุกต์แก้ไขปญัหาในงานจริงได ้

 
 

 
 

    
 

 
 

ด้านที่ ๓  ด้านทักษะทางปัญญา        
๓.๑ มคีวามคดิอย่างมีวิจารณญาณที่ด ี        

๓.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

       

๓.๓ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมได้อย่างมรีะบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

    
 

 

๓.๔ มจีินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

 
 

 
 

    
 

 
 

๓.๕ สามารถสืบค้นข้อมลูและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  
 

     
 

ด้านที่ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ        

๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ลากหลาย และ
สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

  
 

 
 

    

๔.๒ สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
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๑๔๖ 

 

 

 

*ระบุว่าหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ 
มคอ.ระดับใด  หรือกับ  มคอ. ๑     

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

สถานการณ์เชิงสรา้งสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณต์่างๆ 

๔.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

       
 

๔.๔ รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ท างานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกบัผู้อื่นท้ังในฐานะ
ผู้น าและผูต้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

     
 

  

๔.๕ มจีิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภัยใน
การท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

    
 

   

ด้านที่  ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

๕.๑ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

       
 

๕.๒ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค ์

 
 

     
 

 

๕.๓ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

   
 

    
 

๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารข้อมลูทัง้ทางการพูด การ
เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

   
 

    

๕.๕ สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือ
ทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องได ้

       
 

หมายเหตุ  :   ให้หลักสูตรระบุว่า PLOs ของหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ  มคอ.ระดับใด (๒, ๓ หรือ ๔) หรือ มคอ. ๑     
                     ถ้าสาขาวิชาไม่มี มคอ.๑ ใหเ้ทียบกับ มคอ.กลางของ สกอ. เลือกระดับตามคณุวฒุิอุดมศึกษา 
                   ถ้าสาขาวิชามี มคอ.๑  ให้เทียบกับ มคอ.๑                    
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๑๔๗ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ๔ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
 

๔.๑   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

(แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M) 
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๑๔๘ 

 

 

 

ตารางภาคผนวก ๔.๑ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

(รายวิชาชั้นปีที่ ๑)         
ภาคการศึกษาท่ี ๑         

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๒ (๑-๒-๓)   I/R  I  I 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)   I/R  I  I 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓)   I/R  I  I 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑/ ศศภอ ๑๐๕ 
ภาษาอังกฤษระดับ ๓ 

๓ (๒-๒-๕)   I     

วทคณ ๑๑๕ แคลคูลสั ๓ (๓-๐-๖) I     I  
วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P I  I R/P  
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) I I    I  
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ๓ (๒-๒-๕) I I      
วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕) I     I  

ภาคการศึกษาท่ี ๒         
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๒ (๑-๒-๓)   I/R  I  I 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)   I/R  I  I 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓)   I/R  I  I 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ /ศศภอ ๑๐๖ 
ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 

๓ (๒-๒-๕)   I     

วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) I I    I  
วทคม ๑๑๘ ปฎิบตัิการเคม ี ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P I  I R/P  
วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) I     I  
วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) I I    I  
วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ๒ (๑-๓-๓) I     I  
วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) I     I  
วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P I  I R/P  
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๑๔๙ 

 

 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

(รายวิชาชั้นปีที่ ๒)         
ภาคการศึกษาท่ี ๑         

วศฟฟ ๒๐๔ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุม่ ๓ (๓-๐-๖) I       
วศฟฟ ๒๐๒ คณิตศาสตรส์ าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า ๑ ๓ (๓-๐-๖) I       
วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) I       
วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) I/P  I/P  I/P I/P  
วศฟฟ ๒๔๔ ฟสิิกส์ของอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์ ๓ (๓-๐-๖) I       

วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) I       
วศฟฟ ๑๐๑ แนะน าวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) I/P  I/P I/P I/P I/P I/P 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)   I     
วทคร  ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บรูณาการ ๓ (๓-๐-๖) I  I  I   

ภาคการศึกษาท่ี ๒         
วศฟฟ ๒๐๓ คณิตศาสตรส์ าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า ๒ ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๒๑๐ โปรแกรมประยุกตส์ าหรับวิศวกรไฟฟ้า 
๑ 

๑ (๐-๓-๑)  I/P I/P  I/P I/P I/P 

วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑ (๐-๓-๑) R/P  R/P  R/P R/P  
วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิทลัและการออกแบบ
ลอจิก 

๑ (๐-๓-๑) R/P R/P R/P  R/P R/P  

วศฟฟ ๒๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R       
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)   I     
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๑๕๐ 

 

 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

วิชาเอก ไฟฟ้าก าลัง         
(รายวิชาชั้นปีที่ ๓)         
ภาคการศึกษาท่ี ๑         

วศฟฟ๓๑๐โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒ ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P    R/P R/P 
วศฟฟ ๓๒๐ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ ๓ (๓-๐-๖) R R  R   R 
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบอิเล็กทรอนิกส ์ ๑ (๑-๓-๐) R/P R/P R/P  R/P R/P  
วศฟฟ ๓๕๐ การวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P R/P  R/P R/P  
วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ     ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร ์ ๓ (๒-๓-๕) R/P R/P    R/P  

ภาคการศึกษาท่ี ๒         
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคมุ ๓ (๓-๐-๖) R     R/P  
วศฟฟ ๓๓๒ ปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือ
วัด 

๑ (๑-๓-๐) R/P  R/P  R/P R/P  

วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R R  R   R 
วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๕๔ ปฎิบัติการไฟ้ฟ้าก าลงั ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P R/P  R/P R/P  
วศฟฟ ๓๕๗ ความปลอดภัยทางวศิวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R   R    
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมาย
ส าหรับวิศวกร 

๑ (๑-๐-๒)   R R    

วศฟฟ ๓๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P R/P R/P R/P R/P R/P 
วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ ๑ (๐-๒-๑)        

ภาคการศึกษาฤดูร้อน         
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๑ (๐-๓๕-๑๐)   R/P R/P R/P  R/P 
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๑๕๑ 

 

 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

วิชาเอก ไฟฟ้าก าลัง         
(รายวิชาชั้นปีที่ ๔)         
ภาคการศึกษาท่ี ๑         

วศฟฟ ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีย่อย ๓ (๓-๐-๖) R R     R 
วศฟฟ XXX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)        
วศฟฟ ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ ๒ (๐-๖-๓) R/P R/P R/P R/P R/P R/P R/P 
วิชาเลือกเสร ี ๓ (๓-๐-๖)        
วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษา ๓(๓-๐-๖)หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 

       

ภาคการศึกษาท่ี ๒         
วศฟฟ ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย ์ ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ XXX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)        
วศฟฟ ๔๙๓ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒ ๒ (๐-๖-๓) M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A 
วศฟฟ ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ัน
แนะน า 

๑ (๐-๓-๑)   I I   I 

วิชาเลือกเสร ี ๓ (๓-๐-๖)        
วิชาเอก ไฟฟ้าสื่อสาร         
(รายวิชาชั้นปีที่ ๓)         
ภาคการศึกษาท่ี ๑         

วศฟฟ ๓๑๐ โปรแกรมประยุกตส์ าหรับวิศวกรไฟฟ้า 
๒ 

๑ (๐-๓-๑) R/P R/P    R/P R/P 

วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ ๓ (๓-๐-๖) R R  R   R 
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

๑ (๑-๓-๐) R/P R/P R/P  R/P R/P  

วศฟฟ ๓๒๐ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑ ๑ (๑-๓-๐) R/P R/P R/P  R/P R/P  
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๑๕๒ 

 

 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ     ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร ์ ๓ (๒-๓-๕) R/P R/P    R/P  

ภาคการศึกษาท่ี ๒         
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคมุ ๓ (๓-๐-๖) R R    R  
วศฟฟ ๓๓๒ ปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือ
วัด 

๑ (๑-๓-๐) R/P R/P R/P  R/P R/P  

วศฟฟ ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง  ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๒๓ การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๒๗ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒ ๑ (๑-๓-๐) R/P R/P R/P  R/P R/P  
วศฟฟ ๓๖๒ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R       
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมาย
ส าหรับวิศวกร 

๑ (๑-๐-๒) R R  R    

วศฟฟ ๓๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P R/P R/P R/P R/P R/P 
วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ ๑ (๑-๒-๐)        
(กิจกรรมพลศึกษา)/ดนตร ี         

ภาคการศึกษาฤดูร้อน         
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ (๐-๓๕-๑๐) R/P R/P R/P R/P R/P R/P R/P 

วิชาเอก ไฟฟ้าสื่อสาร         
(รายวิชาชั้นปีที่ ๔)         
ภาคการศึกษาท่ี ๑         

วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ XXX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)        
วศฟฟ ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ ๒ (๐-๖-๒) R/P R/P R/P R/P R/P R/P R/P 
วิชาเลือกเสร ี ๓ (๓-๐-๖)        
วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษา 
 
 
 

๓ (๓-๐-๖)หรือ 

๓ (๒-๒-๕) 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

ภาคการศึกษาท่ี ๒         
วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ XXX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)        
วศฟฟ ๔๙๓ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒ ๒ (๐-๖-๒) M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A 
วศฟฟ ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ัน
แนะน า 

๑ (๐-๓-๑)   I I   I 

วิชาเลือกเสร ี ๓ (๓-๐-๖)        
กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก         
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร         

วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๒๓ การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม  ๑           ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P R/P  R/P R/P  
วศฟฟ ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๓๒๗ ปฏิบัติการโทรคมนาคม  ๒           ๑ (๐-๓-๑) R/P R/P R/P  R/P R/P  
วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๔๒๑ การสื่อสารเคลื่อนที่   ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ  ๓ (๓-๐-๖) R R      

สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส ์         
วศฟฟ ๔๓๑ ระบบควบคมุแบบดจิิตอล ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๔๓๐ โรงงานอัตโนมตัิขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๔๓๓ หุ่นยนต์ขั้นแนะน า   ๓ (๓-๐-๖) R       
วศฟฟ ๔๓๔ ระบบควบคมุอัจฉริยะ ๓ (๓-๐-๖) R       

สาขาอิเล็กทรอนกิส ์         
วศฟฟ ๔๔๐ การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๔๔๖ วงจรรวมแอนะล็อก  ๓ (๓-๐-๖) R       

สาขาไฟฟ้าก าลัง         
วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสวา่ง ๓ (๓-๐-๖) R R      
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๑๕๔ 

 

 

 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

วศฟฟ ๔๕๔ การควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๔๕๕ พลังงานหมุนเวียน ๓ (๓-๐-๖) R      R 
วศฟฟ ๔๕๖ การออกแบบแหล่งจา่ยก าลังแบบสวติซ ์ ๓ (๓-๐-๖) R R      
วศฟฟ ๔๕๗ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
ไฟฟ้า 

๓ (๓-๐-๖) R   R   R 

วศฟฟ ๔๕๙ คณุภาพระบบไฟฟ้าก าลังขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) R       
สาขาประมวลผลสัญญาณ         

วศฟฟ ๔๖๔ การประมวลผลภาพดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) R       
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         

วศฟฟ ๔๘๐ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖) R  R R    
วศฟฟ ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) R R R  R R  
วศฟฟ ๔๘๒ การประยุกต์ใช้งานมลัติมเีดีย ๓ (๓-๐-๖) R R     R 
วศฟฟ ๔๘๔ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง 

๓ (๓-๐-๖) R R  R  R  R 

วศฟฟ ๔๘๕ เทคโนโลยสีื่อโสตทัศน์ กับการ
ประยุกต์ใช้งาน   

๓ (๓-๐-๖)   R R R  R 

วศฟฟ ๔๘๖ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ   ๓ (๓-๐-๖) R R  R   R 
สาขาหัวข้อพิเศษและอืน่ๆ         

วศฟฟ ๔๙๔-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) R R  R   R 
         

 

I  =   PLO is Introduced and Assessed         R  =  PLO is Reinforced and Assessed       

P  =  PLO is Practiced and Assessed            M  = Level of Mastery is Assessed  
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๑๕๕ 

 

 

 

หลักสูตรพิสิฐวธิาน 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา  
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

วศฟอ  ๕๐๑  คณิตศาสตร์ส าหรบัวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

๓ (๓-๐-๖) R/M       

วศฟอ  ๕๐๒  กระบวนการสุ่มเลอืกและการเฟ้นสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) R/M       
วศฟอ  ๕๐๓  การพัฒนาผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส ์ ๓ (๓-๐-๖) R/P R R R  R  
วศฟอ  ๕๐๔  การประยุกต์งานอิเล็กทรอนิกส์ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า   

๓ (๓-๐-๖) R/P R    R  

วศฟอ  ๕๐๕  วิทยาระเบียบวิธีวิจยัส าหรับวิศวกรรม 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์  

๑ (๑-๐-๒) R R R R R   

วศฟอ ๕๐๖ สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์   

๒ (๒-๐-๔)   R R R  R 

วศฟอ ๕๐๗    ระบบควบคุมขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ ๕๐๘  การควบคุมหุ่นยนต ์ ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ ๕๐๙  การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก าลังเชิงเลข     ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ  ๕๑๐  การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังขั้นสูง      ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ ๕๑๑   ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าก าลัง ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ ๕๑๒  คณุภาพระบบไฟฟ้าก าลัง ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ ๕๑๓  เครื่องแปลงผันอิเลก็ทรอนิกส์ก าลังขั้น
สูง 

๓ (๓-๐-๖) R/M R      

วศฟอ ๕๑๔  เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบ
ขับเคลื่อน 

๓ (๓-๐-๖) R/M R      

วศฟอ  ๕๑๖   การประมวลผลสญัญาณและภาพ
เชิงเลข   

๓ (๓-๐-๖) R/M R      

วศฟอ  ๕๑๗   การประยุกต์การประมวลผล
สัญญาณเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

๓ (๓-๐-๖) R/M R     R 

วศฟอ  ๕๑๘  โครงข่ายสื่อสารและความมั่นคง ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ  ๕๑๙  ไอโอทีและเครื่องรบัรู้    ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ  ๕๒๐   โครงข่ายเครื่องรับรู้ไรส้าย    ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
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๑๕๖ 

 

 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา  
จ านวน 

หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

วศฟอ  ๕๒๑  แนวโน้มเทคโนโลยแีละการสื่อสาร
คอนเวอร์เจนซ์   

๓ (๓-๐-๖) R/M R     R 

วศฟอ  ๕๒๒  วิศวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้าขั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ  ๕๒๓  การออกแบบวงจรไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์   

๓ (๓-๐-๖) R/M R      

วศฟอ  ๕๒๔   เครื่องรบัรู้แบบเฟตและการประยุกต์           ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ  ๕๒๕   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ก าลังงานต่ ายิ่ง    

๓ (๓-๐-๖) R/M R      

วศฟอ  ๕๒๖   ไบโออินสไปร์อิเลก็ทรอนิกส์    ๓ (๓-๐-๖) R/M R      
วศฟอ  ๕๒๗   การหลอมรวมข้อมูลของเครื่องรับรู้
หลายตัว    

๓ (๓-๐-๖) R/M R      

วศฟอ ๕๒๘ หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้าก าลัง ๓ (๓-๐-๖) R/M R R    R 
วศฟอ ๕๒๙ หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า 

๓ (๓-๐-๖) R/M R R    R 

วศฟอ ๕๓๐ หัวข้อพิเศษทางการสื่อสารโทรคมนาคม ๓ (๓-๐-๖) R/M R R    R 
วศฟอ ๕๓๑ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

๓ (๓-๐-๖) R/M R R    R 
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๑๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 

ตารางภาคผนวก ๔.๒ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
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๑๕๘ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด)                                                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                                                   

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ 
MUGE 101 General Education for Human Development  

                               

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์ 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  

                                    

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์    
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development  
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๑๕๙ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กลุ่มวิชาภาษา                                                   

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
LATH 100 Arts of Using Thai  Language in Communication  

                                

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ 
LAEN 103 English Level 1  

                                   

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ 
LAEN 104 English Level 2  

                               

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 
LAEN 106 English Level 4  
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๑๖๐ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด)                                                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                                                   

วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร 
EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 

             
  

                         

วศฟฟ ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนะน า 
EGEE 102 Introduction to Technology and Innovation 
Management   
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๑๖๑ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กลุ่มวิชาภาษา                                                   

วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 
EGID 290 English for Engineers 

                                 

วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร    
EGID 490 English Communication for Engineers 

                                 

ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ 
LEAN 180 English for Academic Purposes 1 

                               

ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒ 
LEAN 181 English for Academic Purposes 2 

                                 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๖๒ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร 
LEAN 262 Listening and Speaking for Communication 

                                

ศศภอ ๒๗๔ ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
LEAN 274 English for Science 

                               

ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
LEAN 338 Effective Presentations in English 

                               

ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 
LAFR 141 Elementary French 2 
 

                               



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๖๓ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ 
LAFR 142 Elementary French 2 

                               

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ 
LAJP 161 Elementary Japanese I  

                                  

ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ 
LAJP 162 Elementary Japanese 2 

                                   

ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ 
LACH 171 Chinese 1  
 

                                     



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๖๔ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ 
LACH 172 Chinese 2 

                                   

ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ 
LACH 173 Chinese 3 

                                  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                                                   

วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
EGCO 111 Computer Programming 

                                 

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ 
SCID 101 Integrated Science 

                                



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๖๕ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๒๐๔ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม 
EGEE 204 Probability and Random Variables 

                                 

หมวดวิชาเฉพาะ                                                   

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                  

วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป 
SCCH 115 General Chemistry  

                                  

วทคม ๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี 
SCCH 118 Chemistry Laboratory  
 

                                  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๖๖ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส 
SCMA 115 Calculus  

                                           

วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ 
SCMA 165 Ordinary Differential Equations  

                                  

วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
SCPY 110  General Physics Laboratory  

                          

 

          

วทฟส ๑๒๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๒ 
SCPY 120 Physics Laboratory  II  
 

                          

 

          



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๖๗ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ 
SCPY 151 General Physics I  

                                       

วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ 
SCPY 152 General Physics II  

                                       

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                          

 วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 
EGIE 101 Basic Engineering Practice  

                         

วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม 
EGME 102 Engineering Drawing 

                              



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๖๘ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม 
EGIE 103 Engineering Materials 

                         

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                          

วศฟฟ ๑๐๑ แนะน าวิศวกรรมไฟฟ้า 
EGEE 101 Introduction to Electrical Engineering 

                           

วศฟฟ ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ 
EGEE 202 Mathematics for Electrical Engineering I 

                                 

วศฟฟ ๒๐๓ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๒ 
EGEE 203 Mathematics for Electrical Engineering II 

                                   



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๖๙ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๒๑๐ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๑ 
EGEE 210 Software Applications for Electrical Engineers I 

                            

วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
EGEE 213 Electric Circuit Analysis 

                                  

วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
EGEE 214 Electric Circuit Analysis Laboratory 

                              

วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม 
EGME 220 Engineering Mechanics 
 

                              



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๐ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
EGEE240 Engineering Electronics 

                                

วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
EGEE 241 Engineering Electronics Laboratory 

                            

วศฟฟ ๒๔๔ ฟิสิกส์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
EGEE 244 Physics of Electronic Devices 

                              

วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 
EGEE 250 Electromechanical Energy Conversion 
 

                             



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๑ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๒๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
EGEE 261 Electrical Measurement and Instrumentation 

                             

วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
EGEE 280 Digital Circuit and Logic Design 

                            

วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
EGEE 281 Digital Circuit and Logic Design Laboratory 

                           

วศฟฟ ๓๑๐ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒ 
EGEE 310 Software Applications for Electrical Engineers II 
 

                           



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๒ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร 
EGEE320 Principles of Communication Systems 

                              

วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง 
EGEE 321 Communication Networks and Transmission Lines 

                              

วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิทัล 
EGEE 322 Digital Communications 

                              

วศฟฟ ๓๒๓ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 
EGEE 323 Data Communication and Networking 
 

                               



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๓ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑ 
EGEE 324 Telecommunication Laboratory I 

                              

วศฟฟ ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง 
EGEE 325 Optical Communication 

                                    

วศฟฟ ๓๒๗ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒ 
EGEE 327 Telecommunication Laboratory II 

                              

วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม 
EGEE 330 Control System 
 

                              



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๔ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 
EGEE 331 Control System and Instrumentation Laboratory 

                              

วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
EGEE 340 Electronic Circuit Design 

                               

วศฟฟ  ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
EGEE 341 Electronic Circuit Design Laboratory 

                               

วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
EGEE 342 Power Electronics 
 

                            



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๕ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๓๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
EGEE 350 Electrical Power System Analysis 

                                 

วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
EGEE 351 Electrical Machines 

                             

วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า 
EGEE 352 Electrical System Design 

                                    

วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
EGEE 353 Engineering Electromagnetics 

                                    

วศฟฟ ๓๕๔ ปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง                                         



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๖ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

EGEE 354 Electrical Power Laboratory   

วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
EGEE 355 Electrical Machine Laboratory 

                                 

วศฟฟ ๓๕๗ ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
EGEE 357 Electrical Engineering Safety 

                                   

วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ     
EGEE 360 Signals and Systems 
 

                                 

วศฟฟ ๓๖๒ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล                               



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๗ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

EGEE 362 Digital Signal Processing 

วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์   
EGEE 380 Microprocessor 

                                  

วศฟฟ ๓๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
EGEE 390  Project Topics in Electrical Engineering 

                                       

วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ 
EGEE 422 Antenna Engineering 
 

                                  

วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ                                       



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๘ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

EGEE 427 Microwave Engineering 

วศฟฟ ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีย่อย 
EGEE 452 Electrical Power Plant and Substation 

                                      

วศฟฟ ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์ 
EGEE 458 Electrical Power System Protection and Relay 

                                      

วศฟฟ ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ 
EGEE 492 Project in Electrical Engineering I 
 

                              

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (สาขาไฟฟ้าสื่อสาร)                          



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๗๙ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๔๒๑ การสื่อสารเคลื่อนที ่
EGEE 421 Mobile Communication 

                                      

วศฟฟ ๔๒๘ เทคโนโลยีพลิกผัน 
EGEE 428 Disruptive Technology 

                                  

 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์)                                                  

วศฟฟ ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะน า 
EGEE 430 Introduction to Factory Automation 

                                   

วศฟฟ ๔๓๑ ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 
EGEE 431 Digital Control System 

                              



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๘๐ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๔๓๓ หุ่นยนต์ขั้นแนะน า 
EGEE 433 Introduction to Robotics 

                                  

วศฟฟ ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ 
EGEE 434 Intelligent Control Systems 

                                   

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (สาขาอิเล็กทรอนิกส์)                                                 

วศฟฟ ๔๔๐ การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล 
EGEE 440 Digital Integrated Circuits Design 

                              

วศฟฟ ๔๔๖ วงจรรวมแอนะล็อก 
EGEE 446 Analog Integrated Circuits 

                                      



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๘๑ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (สาขาไฟฟ้าก าลัง)                                                  

วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง 
EGEE 451 Illumination Engineering 

                                      

วศฟฟ ๔๕๔ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
EGEE 454 Electric Drives 

                                       

วศฟฟ ๔๕๕ พลังงานหมุนเวียน 
EGEE 455 Renewable Energy 

                                   

วศฟฟ ๔๕๖ การออกแบบแหล่งจ่ายก าลังแบบสวิตซ์ 
EGEE 456 Design of Switched-Mode Power Supplies 

                                        



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                                                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๘๒ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๔๕๗ การจัดการและการอนุรักษพ์ลังงานไฟฟ้า 
EGEE 457 Electrical Energy Conservation and Management 

                                     

วศฟฟ ๔๕๙ คณุภาพระบบไฟฟ้าก าลังขั้นแนะน า 
EGEE 459 Introduction to Power System Quality 

                                     

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (สาขาประมวลผลสัญญาณ)                                                  

วศฟฟ ๔๖๔ การประมวลผลภาพดิจิทัล 
EGEE 464 Digital Image Processing 

                                         

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)                                                  
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๘๓ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศฟฟ ๔๘๐ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และโครงข่าย 
EGEE 480 Computer and Network Security 

                                   

วศฟฟ ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
EGEE 481 Computer Network System 

                                   

วศฟฟ ๔๘๒ การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย 
EGEE 482 Multimedia Applications 

                                  

วศฟฟ ๔๘๔ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
EGEE 484 Internet of Things Applications 

                               

วศฟฟ ๔๘๕ เทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์ กับการประยุกต์ใช้งาน                                
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

๑๘๔ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

EGEE 485 Audio Visual Technology and Applications 

วศฟฟ ๔๘๖ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ                                 
EGEE 486 System Analysis and Design 
 

                                     

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (สาขาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ)                          

วศฟฟ ๔๙๓-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
EGEE 493-499 Special Topics in Electrical Engineering 
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๑๘๕ 

 

แผนที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                                   

วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                 
EGEE 399 Electrical Engineering Training 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๑๘๖ 
 

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๕ 
 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕  
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๑๘๗ 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------  

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
เมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

๒. สภามหาวิทยาลัย   /สถาบัน  ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่๕๓๕                     
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  เพ่ือให้หลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล ระดับชาติ ข้อบังคับและ
ระเบียบของสภาวิศวกร ดังนี้ 

 เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology) ที่ให้หลักสูตรจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่มุ่งเน้น Outcome Based Education  

  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘   
 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และ

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๘   

 

๕. สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ

ปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม ดังนี้ 
๕.๑ ขอปรับชื่อปริญญาและช่ือหลักสูตร ดังนี้ 
 

เดิม ปรับเป็น 
ภาษาไทย       ช่ือเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
                               (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
      ช่ือย่อ  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม : Bachelor of Engineering  
                               (Electrical Engineering)   
      ช่ือย่อ  : B.Eng. (Electrical Engineering) 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
ภาษาไทย       ช่ือเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
      ช่ือย่อ  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม : Bachelor of Engineering  
                               (Electrical Engineering)   
      ช่ือย่อ  : B.Eng. (Electrical Engineering) 
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๑๘๘ 
 

เดิม ปรับเป็น 
และ 

ภาษาไทย        ช่ือเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

                              (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 

        ช่ือย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม : Bachelor of Engineering  
                               (Electrical Communications 
                               Engineering) 
                     ช่ือย่อ : B.Eng.(Electrical  
                              Communications Engineering) 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
ภาษาไทย        ช่ือเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
                                  (วิศวกรรมไฟฟ้า) (พิสิฐวิธาน)  
         ช่ือย่อ  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (พิสิฐวิธาน) 
ภาษาอังกฤษ       ช่ือเต็ม : Bachelor of Engineering  
                                (Electrical Engineering) (Distinction)  
         ช่ือย่อ  : B.Eng. (Electrical Engineering) 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ก าหนดให้มีสาขาวิชาเอก ๒ สาขา  คือ สาขา

ไฟฟ้าก าลัง และสาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร ซึ่งจะให้นักศึกษาเลือกสาขาเอกดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๒ 
ของชั้นปีที่ ๒ โดยทั้งสองสาขานั้น จะได้รับวุฒิ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 
    ๕.๒ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักสูตรดังนี้ 

  เดิม  หลักสูตรปกติ  
  เปลี่ยนเป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
 

๕.๓ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  ขอปรับปรุง ดังนี้ 
(๑) ยกเลิกการเรียน จ านวน ๒๓ รายวิชา 

     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้าด้วย
ตนเอง) 

สมสค  ๑๓๐  หลักเศรษฐศาสตร์                     ๒ (๒-๐-๔)       
SHSS  130   Principles of Economics 
สมสค  ๑๔๐  จิตวิทยาทั่วไป                     ๒ (๒-๐-๔)       
SHSS  140   General of Psychology 
สมสค  ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม                   ๒ (๒-๐-๔)       
SHSS  142   Social Psychology 
สมสค  ๑๖๐  หลักการบริหาร                     ๒ (๒-๐-๔)       
SHSS  160   Principles of Administration 
สมสค  ๑๖๑  นโยบายและการวางแผน                    ๒ (๒-๐-๔)       
SHSS  161   Policy and Planning 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๑๘๙ 
 

สมมน  ๑๐๓  ศิลปวิจักษ์                         ๒ (๒-๐-๔)    
SHHU  103  Art Appreciation 
สมมน  ๑๐๕ ปรัชญาสังคม                      ๒ (๒-๐-๔)    
SHHU  105   Social Philosophy 
สมมน  ๑๐๘  มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน    ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  108  Human Relation and Self Development 
สมมน  ๑๑๐  มนุษย์กับวัฒนธรรม               ๒ (๒-๐-๔)     
SHHU  110  Human and Culture      
สมมน  ๑๑๒  พลวัตในกลุ่มและการท างานเป็นทีม             ๒ (๒-๐-๔)     
SHHU  112  Group Dynamics and Teamwork      
สมมน  ๑๓๓  วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า      ๒ (๒-๐-๔)     
SHHU  133      Rhetoric for Leadership 
วกศท  ๑๐๑  แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ      ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   101   Aerobic for Health 
วกศท  ๑๐๒  โยคะเพ่ือสุขภาพ       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   102   Yoga for Health 
วกศท  ๑๐๓  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   103   Body Conditioning 
วกศท  ๑๐๔  เทนนิส        ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   104   Lawn Tennis 
วกศท  ๑๐๕  ฟุตบอล        ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   105   Soccer 
วกศท  ๑๐๙  ว่ายน้ า        ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   109   Swinming 
วกศท  ๑๑๐  บาสเกตบอล       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   110   Basketball 
วกศท  ๑๑๑  วอลเล่ย์บอล       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   111   Volleyball 
วกศท  ๑๑๓  เทเบิลเทนนิส       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   113   Table Tennis 
วกศท   ๑๑๔     แบดมินตัน             ๑ (๐-๒-๑)     
SPGE    114    Badminton 
วกศท  ๑๑๙  สุขภาพเพ่ือชีวิต       ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE   119   Health for Life 
วศสว  ๑๐๑  ดนตรีวิจักษ์                         ๒ (๑-๒-๓) 
MSID  101  Music Appreciation 
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๑๙๐ 
 

 

 กลุ่มวิชาภาษา ขอปรับปรุง ดังนี้ 

(๑) ย้ายแผนการศึกษาจากชั้นปีที่ ๑  ไปชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑ รายวิชา 
ศศภท  ๑๐๐   ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๓ (๒–๒-๕) 
LATH  100    Art of Using Thai Language in Communication 
 

(๒) ยกเลิกการเรียน จ านวน ๑ รายวิชา 
ศศพฐ  ๑๓๑ มนุษย์กับความสามารถในการสื่อสาร   ๓ (๓–๐-๖) 
LAFE  131   Man and Communication Competence 

(๓) ขอเพิ่มรายวิชา (ซ่ึงเป็นรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว) จ านวน ๕ รายวิชา 
ศศภอ  ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑  ๒ (๒–๐-๔) 
LEAN  180   English for Academic Purposes 1 
ศศภอ  ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒  ๒ (๒–๐-๔) 
LEAN  181   English for Academic Purposes 2 
ศศภอ  ๒๖๒ การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร    ๒ (๑–๒-๓) 
LEAN  262   Listening and Speaking for Communication 
ศศภอ  ๒๗๔ ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์    ๓ (๓–๐-๖) 
LEAN  274   English for Science 
ศศภอ  ๓๓๘  การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ   ๒ (๑–๒-๓) 
LEAN  338   Effective Presentations in English 
 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ขอปรับปรุง ดังนี้ 

(๑) ขอเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา โดยค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม จ านวน ๑  
รายวิชา  

(๒) ขอเพิ่มรายวิชา (ซ่ึงเป็นรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเปิดสอนแล้ว) จ านวน ๑ รายวิชา 
วทคร  ๑๐๑  วิทยาศาสตร์บูรณาการ     ๓ (๓–๐-๖) 
SCID  101   Integrated Sciences 
 

๔.๔ หมวดวิชาเฉพาะ  
 ๔.๔.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม  ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 200   Probability and Random Variables 

วศฟฟ ๒๐๔ สถิติความนา่จะเปน็และตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 204   Statistics Probability and Random Variables 
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๑๙๑ 
 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  ขอปรับปรุง ดังนี้ 
(๑) ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิต คงเดิม จ านวน ๒  
รายวิชา  
 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน   ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101   Basic Engineering Practice 

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน         ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101   Basic Engineering Practice 

กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพืน้ฐาน 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางดา้นการ
ปรับแต่ง ความปลอดภัยในการท างานและการใช้เคร่ืองมือ 

 
Basic engineering processes, equipments 

or tools used in fitting operation, safety in fitting 
operations. 

กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการตัดแต่งขึ้นรูป
โลหะ การปรับแต่ง การเชื่อมประสาน และงานโลหะแผ่น  
ความปลอดภัยในการท างานและการใช้เคร่ืองมือ   

Basic engineering processes.equipments or tools 
used in machining. Fitting operation welding and 
sheet metal. Safety and tools using. 

  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วศอก ๑๐๒   เขียนแบบวิศวกรรม          ๓ (๒-๓-๕) 
EGME 102   Engineering Drawing 

วศอก ๑๐๒   เขียนแบบวิศวกรรม            ๓ (๒-๓-๕) 
EGME 102   Engineering Drawing 

เครื่องมืออุปกรณ์การเขียนแบบและวิธีการใช้     
การเขียนตัวอักษร    เทคนิคเรขาคณิตประยุกต์  ทฤษฎี
การฉายภาพออโธกราฟฟิค  การเขียนแบบภาพตัด   การ
เขียนแบบวิวช่วยและภาพแผน่คลี่   การเขียนแบบภาพ
สามมิติ  ไอโซเมตริก  การเขียนแบบภาพสเกตซ์  การ
ก าหนดรายละเอียดและขนาด  ค าย่อสญัลักษณ์ในงาน
เขียนแบบ และพิกัดความเผื่อ การอ่านแบบภาพประกอบ
ชิ้นส่วน แนะน าการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

Use of drawing instruments . Lettering 
and Applied  geometry.  Theory of  Orthographic  
projection  and orthographic drawing. Sectional  
views drawing;  Auxiliary  views  drawing and 
Development.  Pictorial  drawing.  Freehand 
Sketching;  Dimensioning;  Abbreviations,Symbols 
andTolerance ; Interpreting  assembly drawings. 
Introduction to computer-aided drawing. 

การเขียนตัวอักษร  การฉายภาพออโธกราฟฟิค การเขียน
ภาพออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพตัด  การเขียนแบบภาพ
ช่วย  การเขียนแบบภาพมิติ   มุมมองเสริมและการพัฒนา การ
เขียนแบบภาพสเกตซ์  การก าหนดขนาดและรายละเอียด  การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนภาพขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

         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. 
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๑๙๒ 
 

(๒) ขอย้ายกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้า และย้ายแผนการ
ศึกษาจากชั้นปี 

     ที่ ๒  ไปชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๑ รายวิชา 
วทอก  ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม      ๓ (๓–๐-๖) 
EGIE  103   Engineering Materials 
 

(๓)  ยกเลิกการเรียนการสอน จ านวน ๑ รายวิชา 
วศคร  ๒๐๐    คณิตศาสตร์วิศวกรรม              ๓ (๓-๐-๖)    
EGID  200  Engineering Mathematics  
 

 ๕.๔.๑ วิชาเฉพาะด้าน 
 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ขอปรับปรุง ดังนี้  
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
(๑) ขอเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๕ รายวิชา 

๑) วทฟฟ  ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๑   ๓ (๓–๐-๖) 
      EGEE  202  Mathematics for Electrical Engineering I 

                               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วทคณ ๑๑๕ และวทคณ ๑๖๕ 
                               การประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญระบบสมการเชิง
อนุพันธ์คณิตศาสตร์อนุมาน ล าดับและอนุกรมของจ านวนการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐานผล
เฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซเวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัสการอินทิเกรตเส้น การ
อินทิเกรตปริมาตร พิกัดเชิงขั้วแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพ้ืนที่ผิว 
ทฤษฎีการลู่ออกของเกาส์ทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม 
             Prerequisites: SCMA 115 and SCMA 165 

          Engineering applications of ordinary differential equations, System of 
linear differential equations, Mathematical induction, Sequences and series of numbers, 
Taylor series expansions of elementary functions, Power series solutions of differential 
equations, Laplace transformation, Vector integral calculus, Line integral, Volume integral, 
Polar coordinate, Calculus of real-valued functions of several variables, Green’s theorem, 
Surface integrals, Divergence theorem of Gauss, Stokes’s theorem, Engineering applications. 

 
๒) วทฟฟ ๑๐๑  แนะน าวิศวกรรมไฟฟ้า     ๑ (๐–๓-๑) 
      EGEE 101   Introduction to Electrical Engineering 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
   แนะน าแนวคิดและการประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า กรณีศึกษา การดูงานเชิงวิชาการ 
โครงงาน ขนาดเล็กที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณและจริยธรรม 
   Pre-requisites : None 

Introduction to fundamental concepts and applications of electrical 
engineering; case studies; academic visits; mini projects on electrical engineering; code of. 
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๑๙๓ 
 

๓) วทฟฟ  ๒๑๐  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๑   ๑ (๐–๓-๑) 
      EGEE  210    Software Applications for Electrical Engineers I 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
  Visual Programming, System thinking, Logic and Flowchart structure, 
Device Interfaces; Input component, Processing component, Output components; Basic 
software design concepts, Rapid prototype development concepts, Basic Smart Mobile App 
development, Basic Networking programming and Interfaces, Basic Control Application 
development, Functional Test, Failure Test, Cloud services and API programming. 
   Prerequisites: None 

การโปรแกรมด้วยสื่อสัญลักษณ์ ระบบความคิด โครงสร้างโฟลชาตและลอจิก 
อุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น ชุดวงจรภาคเอาท์พุต ชุดวงจรการประมวลผล ชุดวงจรภาคแสดงผล เป็นต้น หลักการ
การออกแบบซอฟแวร์เบื้องต้น หลักการพัฒนาต้นแบบเบื้องต้น การพัฒนาแอพบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การ
โปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ายและเชื่อมต่อวงจรเบื้องต้น การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในงานควบคุมเบื้องต้น 
การทดสอบฟังก์ชันย่อย การทดสอบเพ่ือหาความผิดพลาด การบริการคลาวน์และการโปรแกรม API เพ่ือ
เชื่อมต่อบริการ 

 
๔) วทฟฟ ๓๑๐  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒   ๑ (๐–๓-๑) 
      EGEE 310   Software Applications for Electrical Engineers II 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๐ 

   แนวความคิดขั้นมูลฐานของซีเอดี (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) และอีดีเอ 
(การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ)แนะน าซอฟต์แวร์ทางซีเอดีและอีดีเอที่ใช้ในทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์การค านวณทางวิทยาศาสตร์และสร้างภาพกราฟฟิค ซอฟต์แวร์เลียนแบบการท างาน
ด้วยแบบจ าลอง เครื่องมือเลียนแบบการท างานวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
แผ่นวงจรพิมพ์ต้นแบบ 
   Prerequisites: EGEE 210 
   Fundamental concepts of CAD (Computer Aided Design) and EDA 
(Electronic Design Automation), introduction to popular CAD and EDA software tools used in 
electrical and electronic engineering, scientific computation and visualization software 
packages, model-based simulation software, electrical circuit simulation tools, schematic 
capture and printed circuit board prototyping software. 
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๑๙๔ 
 

๕) วทฟฟ ๔๙๓  โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒    ๒ (๐–๖-๒) 
      EGEE 493   Project in Electrical Engineering II 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๔๙๑ 
   วิชาต่อเนื่องจาก วศฟฟ ๔๙๑ การบรูณาการศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมาใน
การแก้ปัญหาการออกแบบทางวิศวกรรมและการวิจัย  หัวข้อที่จ าเป็นส าหรับการท างานทางวิศวกรรม อาทิ 
การจัดการโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม การสื่อสาร และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นักศึกษาต้องมีการ
รายงานและท ารายงานความก้าวหน้า และน าเสนอ 
   Prerequisites: EGEE 492 
   Continuation of EGEE 492. Material from previous and concurrent 
courses applied to engineering design and research. Requirements include periodic reporting 
of progress, plus a final oral presentation and written report.  
 

(๒) ย้ายกลุ่มวิชา และย้ายแผนการศึกษาจากชั้นปีที่ ๒  ไปชั้นปีท่ี ๑ จ านวน ๑ รายวิชา 
วทอก  ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม      ๓ (๓–๐-๖) 
EGIE  103   Engineering Materials 
 

(๓) ยกเลิกการเรียนการสอน จ านวน ๒ รายวิชา 
วศคก  ๒๓๐ อุณหพลศาสตร์      ๓ (๓–๐-๖) 
EGME  230   Thermodynamics 
วทฟฟ  ๒๑๑  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับวิศวกรไฟฟ้า  ๒ (๑–๓-๓) 
EGEE  211   Computer Aided  Design for Electrical Engineers 
 

(๔) ขอปรับรหัสวิชา และปรับชื่อรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม  จ านวน ๒ รายวิชา 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๒๐๑ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 201   Electrical Engineering Mathematics 

วศฟฟ ๒๐๓ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 203   Electrical Engineering Mathematics II 

  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบัติการระบบควบคุม   ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  331  Control System Laboratory  

วศฟฟ ๓๓๑   ปฏิบัติการระบบควบคุมและ 
                  เครื่องมือวัด 
EGEE  331  Control System and 
               Instrumentation Laboratory  

๓ (๓-๐-๖) 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๑๙๕ 
 

(๕) ขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิต คงเดิม จ านวน 
๕ รายวิชา  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๒๔๐   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  240     Engineering Electronics 

วศฟฟ  ๒๔๐   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  240     Engineering Electronics 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า กระแส-แรงดันและคุณสมบัติ
ทางความถี่ของอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์  วิ เคราะห์และ
ออกแบบวงจร ไดโอด บีเจที และ เอ็มโอเอส ทรานซิสเตอร์ 
การไบอัสวงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณด้วย
ทรานซิสเตอร์  วงจรขยายเชิงด าเนินการและการประยุกต์ใช้
งาน 

 
Semiconductor devices; device current-

voltage and frequency characteristics; analysis and 
design of diode circuits; analysis and design of BJT 
and MOS transistor circuits; biasing amplifier circuits; 
transistor amplifier circuits; operational amplifier 
and its applications. 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน ากระแส-แรงดันและคุณสมบัติทาง
ความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และออกแบบ
วงจร ไดโอดบีเจที มอสซีมอส และไบซีมอส ทรานซิสเตอร์ 
การไบอัสวงจรขยายสัญญาณ  วงจรขยาย สัญญาณด้วย
ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายเชิงด าเนินการและการประยุกต์ใช้
งานหน่วยจ่ายก าลังไฟฟ้า 

Semiconductor devices; device current-voltage 
and frequency characteristics; analysis and design of 
diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, 
CMOS and BiCMOS transistor circuits; biasing 
amplifier circuits; transistor amplifier circuits; 
operational amplifier and its applications; power 
supply module. 

  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๒๘๐  วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  280     Digital Circuit and Logic Design 

วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  280   Digital Circuit and Logic Design 

          ระบบดิจิทัลและระบบแอนะล็อก ระบบเลขฐานและ
รหัส  การด า เนินการและวงจรทางคณิตศาสตร์ของ
เลขฐานสอง ลอจิก เกต พีชคณิตแบบบูลีน ตารางความจริง 
กา รวิ เ ค ราะห์ และออกแบบวงจรลอจิ กแบบจั ดหมู่ 
กระบวนการลดรูปวงจรลอจิก ตระกูลของวงจรรวม การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรเข้าและถอดรหัส การวิเคราะห์
และออกแบบวงจรสลับสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรลอจิกแบบล าดับประสานเวลา วงจรฟลิปฟล็อป การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรนับ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรหน่วยความจ า การวิเคราะห์และออกแบบวงจรที่
เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ วงจรแปลงข้อมูล
แบบดิจิทัลเป็นแอนะล็อก วงจรแปลงข้อมูลแบบแอนะล็อก
เป็นดิจิทัล วงจรดิจิทัลมัลติพลายเออร์ ภาษาโปรแกรมเอชดี
แอลเบื้องต้น การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัลและลอจิก 

ระบบดิจิทัลและระบบแอนะล็อก ระบบเลขฐานและรหัส 
การด าเนินการและวงจรทางคณิตศาสตร์ของเลขฐานสอง 
ลอจิกเกต พีชคณิตแบบบูลีน ตารางความจริง การวิเคราะห์
และออกแบบวงจรลอจิกแบบจัดหมู่ กระบวนการลดรูป
วงจรลอจิก ตระกูลของวงจรรวม การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรเข้าและถอดรหัส การวิเคราะห์และออกแบบวงจรสลับ
สัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรลอจิกแบบล าดับ
ประสานเวลา วงจรฟลิปฟล็อป การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรนับ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรหน่วยความจ า การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ลอจิกแบบ
โปรแกรมได้ วงจรแปลงข้อมูลแบบดิจิทัลเป็นแอนะล็อก 
วงจรแปลงข้อมูลแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การประยุกต์ใช้
วงจรดิจิทัลและลอจิก 

 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๑๙๖ 
 

 

 
  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       Digital and analog systems, number and code 
systems, binary arithmetic operation and circuits, 
logic gates, Boolean algebra, truth tables, analysis 
and design of combination logic circuits, logic 
circuit minimization processes, integrated circuit 
families, analysis and design of encoder and 
decoder circuits, analysis and design of multiplexing 
circuits, analysis and design of synchronized 
sequential logic circuits, Flip-flop circuits, analysis 
and design of counter circuits, analysis and design 
of memory circuits, analysis and design of related 
circuits, programmable logic devices, digital-to-
analog converter circuits (DAC), analog-to-digital 
converter circuits (ADC), digital multiplier, 
introduction to hardware description language 
(HDL), applications of digital and logic. 

Digital and analog systems, number and code 
systems, binary arithmetic operation and circuits, 
logic gates, Boolean algebra, truth tables, analysis 
and design of combination logic circuits, logic 
circuit minimization processes, integrated circuit 
families, analysis and design of encoder and 
decoder circuits, analysis and design of 
multiplexing circuits, analysis and design of 
synchronized sequential logic circuits, Flip-flop 
circuits, analysis and design of counter circuits, 
analysis and design of memory circuits, analysis and 
design of related circuits, programmable logic 
devices, digital-to-analog converter circuits (DAC), 
analog-to-digital converter circuits (ADC) , 
applications of digital and logic circuits. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๒๘๑  ปฏิบัติการวงจรดจิิทัลและ  
                 การออกแบบลอจิก  
EGEE  281   Digital Circuit and Logic  
                 Design Laboratory 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๘๑  ปฏิบัติการวงจรดจิิทัล
และการออกแบบลอจิก  
EGEE  281   Digital Circuit and 
Logic Design Laboratory 

     ๓ (๓-๐-๖) 

           การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรดิจิทัลและการ
ออกแบบลอจิก เพื่อแสดงหัวข้อต่างๆ ในรายวิชาวศฟฟ ๒๘๐ 
           Laboratory works on digital circuits and logic 
design to illustrate the topics cover in EGEE 280. 

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรดิจิทัลและการ
ออกแบบลอจิก เพื่อครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของรายวิชา วศฟฟ ๒๘๐ 

Laboratory works on digital circuits and logic 
design to coverlearning contents and objectives 
in EGEE280.   



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๑๙๗ 
 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๓๐  ระบบควบคุม 
EGEE  330    Control System 

๓ (๓-๐-
๖) 

วศฟฟ  ๓๓๐  ระบบควบคุม 
EGEE  330    Control System 

     ๓ (๓-๐-
๖) 

           ระบบแบบเชิงเส้นและคุณสมบัติของระบบ การ
วิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบแบบเชิงเส้น ระบบควบคุมแบบเปิด   และแบบปิด  
ฟังก์ชั่นถ่ายโอน กราฟการไหลของสัญญาณ การน าเสนอ
ระบบแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่ได้ การวิเคราะห์ความมี
เสถียรภาพของระบบ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ควบคุมในโดเมนของเวลา และโดเมนของความถี่ การ
จ าลองระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
           Linear system and its properties; analysis 
and mathematical modeling of linear systems; 
open-loop and closed-loop controls; transfer 
function; signal flow graphs; system representation 
and solution; analysis of system stability; time-
domain and frequency-domain analysis and 
design of control system; computer system 
simulation. 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่าย
โอน แบบจ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนองของระบบพลวัต ระบบ
อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง การควบคุมระบบแบบเปิด
และแบบปิด การควบคุมแบบป้อนกลับและความไว ชนิด
ของการควบคุมแบบป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของ
เสถียรภาพระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ 

 Mathematical models of systems; transfer 
function; system models on time domain and 
frequency domain; dynamic models and dynamic 
responses of systems; first and second order 
systems; open-loop and closed-loop control; 
feedback control and sensitivity, types of 
feedback control; concepts and conditions of 
system stability, methods of stability test. 

  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๖๐  สัญญาณและระบบ     
EGEE  360    Signals and Systems   

๓ (๓-๐-
๖) 

วศฟฟ  ๓๖๐  สัญญาณและระบบ     
EGEE  360    Signals and Systems   

    ๓ (๓-๐-๖) 

แนวคิดพื้นฐานของสัญญาณและระบบ ระบบเชิง
เส้นไม่แปรกับเวลา อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การ
วิเคราะห์ฟูเรียร์ของสัญญาณและระบบแบบต่อเนื่องและไม่
ต่อเนื่องทางเวลา การกรองสัญญาณ การกล้ า การชัก
ตัวอย่าง การแปลงลาปาซ การแปลงแซด ระบบป้อนกลับ
เชิงเส้น เสถียรภาพของระบบ การวิเคราะห์ปริภูมิสถานะ 
เทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณและระบบที่เปน็ปัจจบุัน 

 
 

 

สัญญาณและระบบแบบเวลาต่อเนื่อง สัญญาณและ
ระบบแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การน าเสนอสัญญาณและระบบ
ในมิติเวลาการปฎิบัติการแบบตัวแปรอิสระและไม่อิสระ
ของสัญญาณและระบบในมิติเวลา คุณสมบัติพื้นฐานของ
สัญญาณและระบบ การชักตัวอย่างสัญญาณ ระบบเชิงเส้น
ที่ไม่แปรผันกับเวลา การเชื่อมต่อระหว่างระบบ   การ
วิเคราะห์สัญญาณโดยการแปลง  ฟูเรียร์ การวิเคราะห์
สัญญาณแบบเวลาต่อเนื่องโดยการแปลงลาปาซ การ
วิเคราะห์สัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องโดยการแปลงแซต 
การประยุกต์ของสัญญาณและระบบ วิธีการวิเคราะห์
สัญญาณและระบบแบบสมัยใหม่ 

 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๑๙๘ 
 

 
(๖) ขอปรับรหัสวิชา โดยชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม จ านวน ๑ 
รายวิชา 

 

(๗) ขอปรับค าอธิบายรายวิชา โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม  จ านวน ๑ 
รายวิชา 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           Basic concept of signal and system, linear 
time-invariant system (LTI), Fourier series, Fourier 
Transform and analysis of continuous-time and 
discrete-time signal and system, signals filtering 
modulation, sampling theorem, Laplace 
transform, Z-transform, linear feedback system, 
system stability, state-space analysis, Modern 
techniques in signal and system analysis. 

 

Continuous-time and discrete-time signals 
and systems, time-domain representation of 
signals and systems, dependent and independent 
variable operations of signals and systems in 
time-domain, basic properties of signals and 
systems, signal sampling, linear time-invariant of 
systems (LTI), interconnection of systems, signal 
analysis using Fourier transform, continuous-time 
signal analysis using Laplace transform, discrete-
time signals analysis using Z transform, 
applications of signals and systems, modern 
techniques in signals and systems analysis. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๖๑  การวัดและเครื่องมือวัดทาง 
                  ไฟฟ้า     
EGEE  361    Electrical Measurement 
                  and Instrumentation   

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๒๖๑  การวัดและเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า     
EGEE  261    Electrical 
Measurement and Instrumentation   

   ๓ (๓-๐-๖) 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๔๙๐  หัวข้อโครงงานทาง 
                 วิศวกรรมไฟฟ้า  
EGEE  490   Project Topics in  
                 Electrical Engineering 

 ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๙๐  หัวข้อโครงงานทาง 
                 วิศวกรรมไฟฟ้า  
EGEE  390   Project Topics in  
                 Electrical Engineering 

    ๑ (๐-๓-๑) 

           หัวข้อในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทีน่ักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
ได้เลือกส าหรับโครงงานวิศวกรรมภายใต้การให้ค าแนะน า
โดยอาจารย์ทีป่รึกษาในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษความ
เป็นไปได้ของโครงงานและสาธติความก้าวหนา้ของ
โครงงาน 

กรอบการท างานในวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับตัวสินค้า กระบวนการ และการสร้างระบบ แนะน า
ทักษะส่วนบุคคลและทักษะระหว่างบุคคลที่จ าเป็น การ
สื่อสารกับผู้ฟังหลายกลุ่ม  
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๑๙๙ 
 

 
(๘) ปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตโดยรหัสรายวิชาคงเดิม   จ านวน ๑ 
รายวิชา 

 
 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

The topic in field of electrical engineering 
selected by a senior student under supervision 
from his/her advisor in electrical engineering 
department. Feasibility study of his/her project 
and illustrates his/her progressive work. 

Framework for engineering practice in 
product, process and system building; 
introduces essential personal and interpersonal 
skills; communicate with a range of audiences. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๔๙๑  โครงงานทาง 
                  วิศวกรรมไฟฟ้า 
EGEE  491    Electrical Engineering    
                  Project 

๓ (๐-๙-๓) วศฟฟ ๔๙๒ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ 
EGEE  492  Electrical Engineering   
                Project I 

๒ (๐-๖-๒) 

           นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จะต้องท าโครงงานวิศวกรรมที่
ได้เลือกไว้แล้วในวิชา วศฟฟ ๔๙๐ โดยโครงงานดังกล่าวจะมี
การสาธิตและน าเสนอต่อคณะกรรมการจากคณาจารย์ใน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

Senior students are required to work out 
in the selected topic of his/her projects in 
EGEE490. The project must be demonstrated and 
presented to a faculty in electrical engineering 
committee. 
 

 

           โ ค ร ง ง า น แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
วิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที 4   การบรูณาการศาสตร์ที่นักศึกษาได้
เรียนผ่านมาในการแก้ปัญหาการออกแบบทางวิศวกรรมที่มี
การค านึงถึงความต้องการเฉพาะและปัจจัยทางสังคม เช่น 
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์  หัวข้อที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานทางวิศวกรรม อาทิ การจัดการโครงการ 
การออกแบบทางวิศวกรรม การสื่อสาร และจรรยาบรรณใน
วิ ช าชีพ  นั กศึ กษาต้ องมี การรายงานและท า รายงาน
ความก้าวหน้า และน าเสนอ 
            Capstone project for electrical engineering 
seniors. Material from previous and concurrent 
courses used to solve engineering design problems 
concerning specified needs and with consideration 
of society factors such as safety, environmental, 
and economic. Professional engineering topics such 
as project management, engineering design, 
communications, and professional ethics. 
Requirements include periodic reporting of progress, 
plus a final oral presentation and written report. 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๐๐ 
 

(๙) ขอย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จ านวน ๑ 
รายวิชา 

วศฟฟ  ๓๒๐  หลักการระบบสื่อสาร     ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  320   Principles of Communication Systems 
 

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเอกไฟฟ้าก าลัง ปรับปรุง ดังนี้ 
(๑) ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิต คงเดิม   จ านวน ๓ 
รายวิชา 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๓๕๐  การวิเคราะห์ระบบไฟฟา้ก าลงั 
EGEE 350    Electrical Power System  
Analysis 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟา้ก าลงั 
EGEE 350    Electrical Power System 
Analysis 

 ๓ (๓-๐-๖) 

           การค านวณสายส่ ง ไฟฟ้า  และระบบส่ งจ่ าย
ก าลังไฟฟ้า การควบคุมการไหลของโหลด  การวิเคราะห์
การลัดวงจรแบบสมมาตร  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบ
ไม่สมมาตร  การป้องกันในระบบไฟฟ้าก าลัง เสถียรภาพใน
ภาวะชั่วขณะ     การด าเนินงานตามหลักเศรษฐศาสตร์ของ
ระบบไฟฟ้าก าลัง   การประสานระบบฉนวน  ระบบสายดิน 

         โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรก าลังไฟฟ้า
กระแสสลับ ระบบต่อหน่วย คุณลักษณะและแบบจ าลอง
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจ าลองของ
หม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์และแบบจ าลองของสายส่ง 
พารามิเตอร์และแบบจ าลองของเคเบิล พื้นฐานการไหลของ
ก าลังไฟฟ้า พื้นฐานการค านวณความผิดพร่อง 

           Transmission and distribution networks 
calculation, load flow control, symmetrical short 
circuit analysis, unsymmetrical short circuit 
analysis, power system protection, transient 
stability, economic operation, insulation 
coordination, grounding. 

             Electrical power system structure; AC 
power circuits; per unit system; generator 
characteristics and models; power transformer 
characteristics and models; transmission line 
parameters and models; cable parameters and 
models; fundamental of load flow; fundamental 
of fault calculation. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๔๕๒  โรงต้นก าลงัไฟฟา้และ 
                สถานีย่อย 
EGEE 452   Electrical Power Plant 
and Substation 

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๕๒  โรงต้นก าลงัไฟฟา้และ 
                สถานีย่อย 
EGEE 452   Electrical Power Plant 
and Substation 

๓ (๓-๐-๖) 

           เส้นโค้งโหลด โรงต้นก าลังไฟฟ้าพลังงานดีเซล โรง
ต้นก าลังไฟฟ้าพลังงานไอน้ า โรงต้นก าลังไฟฟ้าพลังงาน
กังหันก๊าซ โรงต้นก าลังไฟฟ้าแบบวัฏจักรร่วม โรงต้น
ก าลังไฟฟ้าพลังงานน้ า โรงต้นก าลังไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
แหล่งพลังงานหมุนเวียน ชนิดของสถานีย่อย อุปกรณ์
สถานีย่อย ผังสถานีย่อย การป้องกันฟ้าผ่า การต่อลงดิน

 การของโหลด โรงไฟฟา้ดีเซล โรงไฟฟา้กังหันไอน้ า 
โรงไฟฟา้กังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงไฟฟา้พลงั
น้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ชนิดของ
สถานีจา่ยไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ในสถานีจา่ยไฟฟ้าย่อย การจัด
วางสถานีจา่ยไฟฟา้ย่อย สถานจี่ายไฟฟา้ย่อยอัตโนมตัิ การ
ป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานีจา่ยไฟฟ้าย่อย ระบบการต่อลง



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๐๑ 
 

 

 
(๒)  ยกเลิกการเรียนการสอน จ านวน ๑ รายวิชา 

วศฟฟ  ๓๕๖ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง     ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  356   High-Voltage Engineering 
 

(๓) ขอเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑ รายวิชา 

ของระบบไฟฟ้า ดิน 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

         Load curve; diesel power plant; steam 
power plant; gas turbine power plant; combined 
cycle power plant; hydro power plant; nuclear 
power plant; renewable energy sources; type of 
substation; substation equipment; substation 
layout; lightning protection; grounding system. 

           Load curve; diesel power plant; 
steam power plant; gas turbine power plant; 
combined cycle power plant; hydro power plant; 
nuclear power plant; renewable energy sources; 
type of substation; substation equipment; 
substation layout; substation automation, lightning 
protection for substation; grounding systems. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๔๕๘  การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
                และรีเลย์ 
EGEE 458   Electrical Power System  
                Protection and Relay 

 ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๕๘  การป้องกันระบบไฟฟ้า 
                 ก าลังและรีเลย ์
EGEE 458   Electrical Power System  
                Protection and Relay 

  ๓ (๓-๐-๖) 

           พื้นฐานของระบบป้องกัน หม้อแปลงวัดและ
ทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การ
ป้องกันกระแสเกินและการผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบ
ผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์ระยะทาง การ
ป้องกันสายส่งโดยวิธีการน าร่อง การป้องกันมอเตอร์ การ
ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การ
ป้องกันบัสโซน 

          พื้นฐานการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง หม้อแปลง
เครื่องมือวัดและทรานส์ดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบ
ป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจรลงดิน การ
ป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์ระยะทาง 
การป้องกันสายส่งโดยใช้การน าร่อง การป้องกันมอเตอร์ การ
ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การ
ป้องกันบัส อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิตอลขั้นแนะน า 

   Fundamental of protection practices; 
instrument transformer and transducers; 
protection devices and protection systems; 
overcurrent and earth fault protection; differential 
protection; transmission line protection by 
distance relaying; transmission line protection by 
pilot relaying; motor protection; transformer 
protection; generator protection; bus zone 
protection. 

Fundamental of protection practices; instrument 
transformer and transducers; protection devices 
and protection systems; overcurrent and earth fault 
protection; differential protection; transmission line 
protection by distance relaying; transmission line 
protection by pilot relaying; motor protection; 
transformer protection; generator protection; bus 
zone protection; introduction to digital protection 
devices. 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๐๒ 
 

วศฟฟ  ๓๕๗ ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า    ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  357   Electrical Engineering Safety 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๓ 
   อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการด้านความปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุและ
อันตรายจากไฟฟ้า ไฟฟ้าดูด แรงดันช่วงก้าวและแรงดันสัมผัส การคายประจุไฟฟ้าสถิต ประกายไฟจากอาร์ค
และการป้องกัน การแยกกราวด์ทางไฟฟ้า การต่อลงดินเชิงปฏิบัติ การต่อฝากและการก าบัง การทดสอบความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ค าแนะน าความปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ า
และไฟฟ้าแรงสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ท างาน 

   Prerequisites: EGEE 213 
Electrical Hazards and safety measures; causes of electrical accidents 

and injuries; electric shock; step and touch potentials; electrostatic discharge (EDS); electrical 
arc flash and protection; electrical isolation; practical grounding, bonding and shielding; 
electrical safety testing; circuit protection devices; electrical safety guidance for low-voltage 
and high-voltage systems; electrical safety in the workplaces. 

 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเอกไฟฟ้าสื่อสาร ปรับปรุง ดังนี้ 
(๑) ปรับค าอธิบายรายวิชา  ปรับรหัสวิชา และย้ายกลุ่มวิชาจากเฉพาะเลือกไปเฉพาะบังคับ  

โดยรหัสวิชา    
ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิต คงเดิม   จ านวน ๗ รายวิชา 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๒๑  โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง 
EGEE   321   Communication 
Network     and Transmission Lines      

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๓๒๑  โครงข่ายสื่อสารและสาย
ส่ง EGEE   321   Communication 
Network   and Transmission Lines       

    ๓ (๓-๐-๖) 

ทฤษฏีบทโครงข่าย การวิ เคราะห์และการ
ออกแบบวงจรเทียบเคียงแบบหนึ่งคู่ขั้วและสองคู่ขั้ว 
วงจรเรโซแนนซ์อนุกรมและขนาน วงจรหลายเรโซแนนซ์ 
วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซ์และการเข้าคู่
โครงข่าย วิธีโครงข่ายส าหรับทฤษฏีของสายส่ง การใช้
ประโยชน์สายส่งส าหรับการเข้าคู่อิมพีแดนซ์ 

 

          ระบบการสื่อสารแบบมสีาย และไร้สาย ระบบการ
สื่อสารมีสายแบบ Y, Z, F, G, H เมตริกซ์ ความสัมพันธ ์
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พื้นฐานไฟฟ้า การแปลงโครงข่าย 
ปริมาณการส่งผ่านเทคนิควงจรการส่งผ่านสัญญาณ การ
กรองคลื่น ตัวลดทอนสัญญาณ การเข้ากันของอิมพีแดนซ์ 
ทฤษฎีสายสง่ สมการ และผลเฉลยส าหรับยา่นความถี่ต่ า 
กลาง และสูง ค่าคงทีป่ฐมภูมิ และทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบ 
และคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิง่ คุณสมบัติของสาย
ส าหรับการเปิด การปิด จุดปลายที่ต่อโหลด และสภาพของ
สายสง่ที่มีการสูญเสีย การสะท้อนกลับในเชิงโดเมนเวลา 
แผนภูมิการสะท้อนไป-มา การข้ามผ่านแบบปลายใกล้ และ



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๐๓ 
 

 

ปลายไกล ความแตกตา่งของสญัญาณ สายส่งผสม ชนิดของ
เคเบิ้ล สายคู่ไขว้แบบไม่ชลิล์ สายเคเบิ้ลแบบโคแอคซ์ สาย
เคเบิ้ลมาตรฐานในปัจจบุัน 
 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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. 

 

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

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๒๒  การสื่อสารดิจิทลั 
EGEE  322    Digital Communication 

   ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๓๒๒  การสื่อสารดิจิทลั 
EGEE  322    Digital 
Communication 

    ๓ (๓-๐-๖) 

ท ฤ ษ ฏี สุ่ ม เ บื้ อ ง ต้ น  ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น แ ล ะ
กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสาย การจัดรูปร่างพัลส์ การ
ตรวจจับสัญญาณ เทคนิคการมอดูเลชันแบบดิจิทัล การมอ
ดูเลตและการดีมอดูเลตแบบซิกมาร์-เดลต้า การวิเคราะห์
สมรรถนะ แนะน าทฤษฏีข่าวสาร การเข้ารหัสแหล่ง การ
เข้ารหัสช่องสัญญาณ 

 
 
 

          ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม 
ปริภูมิสัญญาณ แบนด์วิดท์ไนควิสต์ที่น้อยที่สุด การ
ตรวจจับสัญญาณ เอดับบลิวจีเอ็น เทคนิคการมอดูเลชัน
ดิจิทัล เดลต้าซิกมา การวิเคราะห์สมรรถนะ การเข้า
จังหวะ อิคอว์ไลเซชัน แนะน าทฤษฏีข่าวสาร การเข้ารหัส
แหล่ง การเข้ารหัสช่องสัญญาณ พหุช่องสัญญาณและ
ระบบพหุพาห์ เทคนิคการสเปรดสเปกตรัม ช่องสัญญาณ
เฟดดิงแบบพหุวิถี 
 
 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๐๔ 
 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

              Review of probability and random 
process; signal space; minimum Nyquist 
bandwidth; signal detections; AWGN, digital 
modulation techniques, sigma-delta, 
performance analysis; synchronization; 
equalization; introduction of information theory; 
source coding; channel coding;multichannel and 
multicarrier systems; spread spectrum 
techniques; multipath fading channels. 

  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วศฟฟ ๔๒๐  การสื่อสารข้อมูลและ
โครงข่าย 

EGEE 420    Data Communication 
and  Network  

    ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๓  การสื่อสารข้อมูลและ
โครงข่าย 

EGEE 323    Data Communication 
                 and Network  

    ๓ (๓-๐-๖) 

             แนะน าการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายเบื้องต้น 
สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบชั้น โพรโทคอลแบบจุดต่อจุด
และข่ายเชื่อมโยง แบบจ าลองการประวิงในโครงข่ายข้อมูล 
การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง การจัดเส้นทางในโครงข่าย
ข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล ความมั่นคงข้อมูล 

 

 

 
              Introduction to data communications 
and networks; layered network architecture; point-
to-point protocols and links; delay models in data 
networks; multi-access communication; routing in 
data networks; data flow control; data security.  

          แนะน าการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบชัน้ โพรโทคอลและการ
เชื่อมโยงแบบจดุต่อจุดแบบจ าลองการประวิงในโครงขา่ย
ข้อมูล โพรโทคอลการควบคุมการเข้าถึงช่องทางการ
สื่อสาร การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุม
ข้อผิดพลาดของข้อมูล เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่าย
การสลับสาย การจัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล ความมัน่คง
ของเครือข่าย โครงข่าย สถาปัตยกรรม และระบบแบบ
กลุ่มเมฆ มาตรฐานตา่ง ๆ  
              Introduction to data communications 
and networks; layered network architecture; 
point-to-point protocols and links; delay models 
in data networks; medium-access control 
protocols; flow control; error control; local area 
network; switching network; routing in data 
networks; network security; cloud network, 
architecture and system; standards. 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๐๕ 
 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๓๒๔  ปฏิบัติการโทรคมนาคม            
EGEE  324   Telecommunication 
                 Laboratory  

    ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๒๔  ปฏิบัติการโทรคมนาคม  ๑          
EGEE  324   Telecommunication 
                 Laboratory I 

    ๑ (๐-๓-๑) 

การมอดูเลตแบบแอนะลอกและดิจิทัล  การสุ่ม
ตัวอย่างและการมัลติเพลกซ์ การสื่อสารแบนด์พาส การ
สื่อสารออฟติค การสื่อสารสเปรดสเปกตรัม   

        

          การมอดูเลชันแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การชัก
ตัวอย่างและมัลติเพลกซิง การสื่อสารแบนด์พาส การ
สื่อสารทางแสง การสื่อสารสเปรดสเปกตรัม 

           Analog and digital modulation, sampling 
and multiplexing, bandpass communication, 
optical communication, and spread spectrum 
communication. 

          Analog and digital modulation, sampling 
and multiplexing, bandpass communication, 
optical communication, and spread spectrum 
communication. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๒๕   การสื่อสารทางแสง                                                      
EGEE  325     Optical 
Communication  

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๓๒๕   การสื่อสารทางแสง                                                      
EGEE  325     Optical 
Communication  

  ๓  (๓-๐-๖) 

             ท่อน าคลืน่ไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและสภาวะ
การแพร่กระจาย ชนิดของเคเบิลใยแสง งบประมาณข่าย
เชื่อมโยงและการประเมินพารามิเตอร์การส่งทางแสง 
หลักการเลเวอร์ เทคนิคการกล้ าเลเซอร์โดยการป้อน
เบสแบนด์แบบไอเอฟ หรืออาร์เอฟ การตรวจจับทางแสง 
เครื่องทวนสัญญาณแบบสรา้งพลัส์ใหม่ การประยุกต์ของ
องค์ประกอบทางแสง ตัวหารและตัวรวม ตัวเชื่อมต่อและ
เลนส์ทางแสง กระบวนการและการผลิตเส้นใยแก้วน าแสง       
                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. 
 
 

          ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและสภาวะ
การแพร่กระจาย โครงสร้างและชนิดของเคเบิลใยแสง 
พารามิเตอร์ทางแสง การผลิตเส้นใยน าแสงรูปแบบของ
สายใยแก้วน าแสง การด้อยสภาพและการกระเจิงของ
สัญญาณในเส้นใยน าแสง แหล่งก าเนิดแสง เทคนิคการมอ
ดูเลชัน ตัวตรวจจับทางแสงตัวรับและส่งสัญญาณแสง ตัว
ทวนและตัวขยายสัญญาณแสง อุปกรณ์ทางแสง การ
ค านวณงบประมาณการเชื่อมต่อการมัลติเฟกต์ระบบเชื่อม
ทางแสง แนะน าหลักการเอฟทีทีเอ๊กซ์ 
           Cylindrical dielectric waveguides and 
propagating conditions; structure and types of 
optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber 
production; optical cable types; signal 
degradations and dispersion in optical fiber; 
optical sources; modulation techniques; optical 
detectors; optical receivers and transmitters; 
optical repeaters and amplifiers; optical 
components; link budget calculations; 
multiplexing in optical link system; introduction to 
FTTX. 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๐๖ 
 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๒๖   วิศวกรรมสายอากาศ                                               
EGEE   326    Antenna Engineering 

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๔๒๒   วิศวกรรมสายอากาศ                                               
EGEE   422    Antenna Engineering 

  ๓  (๓-๐-๖) 

            นิยามพื้นฐานและทฤษฎี การก่อรูปของปัญหา
การแพร่กระจาย แหล่งแพร่กระจายคลื่นแบบจุดไอโซ
ทรอปิค รูปแบบก าลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและ
อัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการแพร่กระจายคลื่น การ
โพลาไรซ์ของคลื่น การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส 
คุณสมบัติการแพร่กระจายของสายอากาศแบบเส้น 
สายอากาศแถวล าดับแบบเชิงเส้น สายอากาศอุดะ-ยากิ 
สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบอะเพอร์
เจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศดาวเทียม 
การวัดสายอากาศ 

นิยามพื้นฐานและทฤษฎี แหล่งแพร่กระจายคลื่น
แบบจุดไอโซทรอปิค รูปแบบก าลังและสนาม สภาพเจาะจง
ทิศทางและอัตราขยายประสิทธิภาพ โพลาไรซ์อินพุต
อิมพีแดนซ์ และแถบความถี่สมการการแพร่กระจายแบบ
ฟิสส์ การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส ผลของสายดิน 
คุณสมบัติการแพร่กระจายของสายอากาศแบบเส้น 
สายอากาศแถวล าดับแบบเชิงเส้น สายอากาศอุดะ -ยากิ 
สายอากาศแบบรายคาบแบบล็อก สายอากาศแบบอะเพอร์
เจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่และ
การประยุกต์ใช้งาน การวัดคุณสมบัติสายอากาศ 

          Basic definitions and theorems, 
formulation of the radiation problems, isotropic 
point source, power and field patterns, directivity 
and gain, radiation impedance, wave polarization, 
radiation from the current elements, radiation 
properties of wire antenna, linear array antenna, 
Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, aperture 
antenna, microstrip antenna, satellite antenna, 
antenna measurement. 

           Basic definitions and theory, isotropic 
point source; power and field patterns; directivity 
and gain; efficiency, polarization; input impedance 
and bandwidth; Friis transmission equation, 
radiation from current elements; ground effects; 
radiation properties of wire antenna; array 
antenna; Yagi-Uda antenna and log-periodic 
antenna; aperture antenna; microstrip antenna; 
modern antenna for current applications; antenna 
characteristics measurement. 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๔๒๗  วิศวกรรมไมโครเวฟ 
EGEE   427  Microwave Engineering 

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๔๒๗  วิศวกรรมไมโครเวฟ 
EGEE   427   Microwave Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

สายส่งสัญญาณไมโครเวฟและท่อน าคลื่น เอสพา
รามิเตอร์ การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ ตัวก าเนิดคลื่น
ไมโครเวฟ การแบ่งก าลั งและการคลับบิ้ งสัญญาณ
ไมโครเวฟ ตั วกรองไมโครเวฟ การออกแบบและ
ประยุกต์ใช้งานระบบไมโครเวฟ การวัดทางไมโครเวฟ  
        
 
 

 

          ทบทวนสมการแม๊กเวลล์ คลื่นระนาบ สายส่ง
สัญญาณไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การวิเคราะห์โครงข่าย
ไมโครเวฟ ค่าอินพิแดนซ์วงจรเสมือนแรงดันและกระแส 
เมตริกซ์แบบเอส กราฟส่งผ่านสัญญาณ การเข้ากันได้ของ
อินพีแดนซ์และการจูน ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ การแบ่ง
ก าลั งและการคลับบิ้ งสัญญาณไมโครเวฟ ตัวกรอง
ไมโครเวฟ การเชื่อมต่อระบบไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด 
ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ ความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับวัดสัญญาณไมโครเวฟ และการประยุกต์ใช้
งาน 
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๒๐๗ 
 

 
(๒) ขอเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๒ รายวิชา 

วศฟฟ ๓๒๗   ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒     ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE  327    Telecommunication Laboratory II 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๔ 
   สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบชั้น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี การ
สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย จุดเข้าถึงไวไฟ ตัวทวนสัญญาไวไฟ เทคนิคการหาเส้นทางโปรโตคอลความปลอดภัย 
การสื่อสารภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต 
   Prerequisites: EGEE 324 

Layered network architecture; internet connection; TCP/IPProtocols; 
wireless communication: wifi access point, repeater, routing technique, security protocol; 
voice and video over internet.   

 

วศฟฟ ๓๖๒ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล    ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 362   Digital Signal Processing 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๖๐ 
   สัญญาณต่อเนื่องทางเวลา และไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปกตรัล การหด

หายและการตีความหมาย การแปลงอัตราสุ่มสัญญาณ ดีเอฟที โอกาสความน่าจะเป็นในระบบดีเอสพี การ
ออกแบบวงจรกรองดิจิทัลแบบเอฟไออาร์ ไอไออาร์ ระบบหลายอัตราและการกรองแบงค์ การแปลงเวฟเล็ต
แบบไม่ต่อเนื่อง ความรู้ประยุกต์ข้ันแนะน าของการประมวลผลสัญญาณบางแบบ เช่น การประมวลผลภาพ 
การประมวลผลค าพูดและเสียง และการประมวลประยุกต์สัญญาณในปัจจุบันและอนาคต 

   Prerequisites: EGEE 360 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

     Review of Maxwell’s equations, plane waves; 
microwave transmission lines and waveguides; 
microwave network analysis; impedance and 
equivalent voltage and current; the s-matrix; signal 
flow graphs, impedance matching and tuning, 
microwave resonators, power dividers and 
directional couplers; microwave filters; point-to-
point microwave link; radar system; microwave 
propagation; basic of microwave measurement; 
applications. 
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๒๐๘ 
 

Continuous-time and discrete-time signals, spectral analysis; 
decimation and interpolation; sampling rate conversion; DFT; probabilistic methods in DSP; 
design of FIR, IIR digital filters, multirate systems and filter Banks; Discrete Wavelet Transform; 
introduction to some DSP applications such as image processing, speech and audio 
processing, array processing and further current applications. 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร ปรับปรุง ดังนี้ 
(๑) ปรับค าอธิบายรายวิชา  โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม และย้ายกลุ่ม

วิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จ านวน ๙ รายวิชา 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๓๒๐  หลักการระบบสื่อสาร                                               
EGEE   320   Principles of 
               Communication Systems 

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร                                               
EGEE  320   Principles of 
               Communication Systems 

    ๓ (๓-๐-๖) 

บทน าเรื่องสัญญาณและระบบ สเปกตรัมของ
สัญญาณและการประยุกต์อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริ
เยร์  การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก (AM, DSB, SSB, 
FM, NBFM, PM)  สัญญาณรบกวนของระบบแอนะล็อก  
การมอดูเลตสัญญาณแบบไบนารีเบสแบนด์  ทฤษฎีสุ่ม
ตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไตเซชัน การมอดูเลต
ทางแอมปลิจูดของพัลส์ การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ การมอ
ดูเลตแบบเดลตา  การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลาและ
ความถี่ บทน าเร่ืองสายส่งสัญญาณส าหรับการสื่อสาร  การ
แพร่กระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโครเวฟ การสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม และการสื่อสารเชิงแสง 

          แบบจ าลองระบบสื่อสารแบบผ่านสายน าสัญญาณ
และแบบไร้สาย บทน าเรื่องสัญญาณและระบบ สเปกตรัม
ของสัญญาณและการประยุกต์อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
ฟูเรียร์ การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก (AM, DSB, SSB, 
FM, NB/WBFM, PM)สัญญาณรบกวนของระบบแอนะลอ็ก  
การมอดูเลตสัญญาณแบบไบนารีเบสแบนด์  ทฤษฎีสุ่ม
ตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไตเซชัน การมอดูเลต
สัญญาณแอนะล็อกโดยใช้พัลส์(PCM, DM)เทคนิคการ
มัลติเพล็กซ์ บทน าเรื่องสายส่งสัญญาณส าหรับการสื่อสาร  
การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโครเวฟและการ
สื่อสารผ่านไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการ
สื่อสารเชิงแสง 

           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); 

             Communication models, wire/cable and 
wireless/radio; Introduction to signal and system; 
spectrum of signal and applications of Fourier 
series and transform; analog modulation, AM, DSB, 
SSB, FM, NB/WBFM, PM; noises in analog 
communication; binary baseband modulation; 
Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse 
analog modulation, PCM, DM; multiplexing 
techniques; introduction to transmission lines, 
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๒๐๙ 
 

 

introduction to transmission lines, radio wave 
propagation, microwave components and 
satellite communications, and optical 
communication. 

radio wave propagation, microwave components 
and communication, satellite communications, 
optical communication. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๒๑  โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง 
EGEE   321   Communication 
Network and Transmission Lines       

 ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๓๒๑  โครงข่ายสื่อสารและสาย
ส่ง EGEE   321   Communication 
Network and Transmission Lines       

    ๓ (๓-๐-๖) 

ทฤษฏีบทโครงข่าย การวิ เคราะห์และการ
ออกแบบวงจรเทียบเคียงแบบหนึ่งคู่ขั้วและสองคู่ขั้ว 
วงจรเรโซแนนซ์อนุกรมและขนาน วงจรหลายเรโซแนนซ์ 
วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซ์และการเข้าคู่
โครงข่าย วิธีโครงข่ายส าหรับทฤษฏีของสายส่ง การใช้
ประโยชน์สายส่งส าหรับการเข้าคู่อิมพีแดนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

          ระบบการสื่อสารแบบมสีาย และไร้สาย ระบบการ
สื่อสารมีสายแบบ Y, Z, F, G, H เมตริกซ์ ความสัมพันธ ์
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พื้นฐานไฟฟ้า การแปลงโครงข่าย 
ปริมาณการส่งผ่านเทคนิควงจรการส่งผ่านสัญญาณ การ
กรองคลื่น ตัวลดทอนสัญญาณ การเข้ากันของอิมพีแดนซ์ 
ทฤษฎีสายสง่ สมการ และผลเฉลยส าหรับยา่นความถี่ต่ า 
กลาง และสูง ค่าคงทีป่ฐมภูมิ และทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบ 
และคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิง่ คุณสมบัติของสาย
ส าหรับการเปิด การปิด จุดปลายที่ต่อโหลด และสภาพของ
สายสง่ที่มีการสูญเสีย การสะท้อนกลับในเชิงโดเมนเวลา 
แผนภูมิการสะท้อนไป-มา การข้ามผ่านแบบปลายใกล้ และ
ปลายไกล ความแตกตา่งของสญัญาณ สายส่งผสม ชนิดของ
เคเบิ้ล สายคู่ไขว้แบบไม่ชลิล์ สายเคเบิ้ลแบบโคแอคซ์ สาย
เคเบิ้ลมาตรฐานในปัจจบุัน 

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. 
 

 

             Wire and wireless communication; wire 
communication network; Y, Z, F, G, H matrix, 
relation; connection and basic circuits, network 
transformation, transmission quantities, signal 
transmission circuit techniques, wave filters, 
attenuator, impedance matching, transmission line 
theory, equation, solution for low, medium, high 
frequencies, primary and secondary constant; 
incident and reflected waves, standing wave 
ration, line characteristics for open, short, 
terminated load, lossless, and lossy lines; 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๑๐ 
 

 

reflections in time domain, bounce diagrams, 
near-end and far-end crosstalk, differential 
signaling, composite line, types of cable, and 
unshielded twisted pair, coaxial cable; current 
cable standards. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๒๒  การสื่อสารดิจิทลั 
EGEE  322    Digital Communication 

 ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๓๒๒  การสื่อสารดิจิทลั 
EGEE  322    Digital Communication 

    ๓ (๓-๐-๖) 

ทฤษ ฏี สุ่ ม เ บื้ อ ง ต้ น  ค ว ามน่ า จ ะ เป็ น แล ะ
กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสาย การจัดรูปร่างพัลส์ การ
ตรวจจับสัญญาณ เทคนิคการมอดูเลชันแบบดิจิทัล การมอ
ดูเลตและการดีมอดูเลตแบบซิกมาร์-เดลต้า การวิเคราะห์
สมรรถนะ แนะน าทฤษฏีข่าวสาร การเข้ารหัสแหล่ง การ
เข้ารหัสช่องสัญญาณ 

 
 

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

          ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม ปริภูมิ
สัญญาณ แบนด์วิดท์ไนควิสต์ที่น้อยที่สุด การตรวจจับ
สัญญาณ เอดับบลิวจีเอ็น เทคนิคการมอดูเลชันดิจิทัล 
เดลต้าซิกมา การวิเคราะห์สมรรถนะ การเข้าจังหวะ อิคอว์
ไลเซชัน แนะน าทฤษฏีข่าวสาร การเข้ารหัสแหล่ง การ
เข้ารหัสช่องสัญญาณ พหุช่องสัญญาณและระบบพหุพาห์ 
เทคนิคการสเปรดสเปกตรัม ช่องสัญญาณเฟดดิงแบบพหุ
วิถ ี
              Review of probability and random 
process; signal space; minimum Nyquist 
bandwidth; signal detections; AWGN, digital 
modulation techniques, sigma-delta, performance 
analysis; synchronization; equalization; 
introduction of information theory; source coding; 
channel coding; multichannel and multicarrier 
systems; spread spectrum techniques; multipath 
fading channels. 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๓๒๔  ปฏิบัติการโทรคมนาคม            
EGEE  324   Telecommunication 
                 Laboratory  

  ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๒๔  ปฏิบัติการโทรคมนาคม  ๑          
EGEE  324   Telecommunication 
                 Laboratory I 

    ๑ (๐-๓-๑) 

การมอดูเลตแบบแอนะลอกและดิจิทัล  การสุ่ม
ตัวอย่างและการมัลติเพลกซ์ การสื่อสารแบนด์พาส การ
สื่อสารออฟติค การสื่อสารสเปรดสเปกตรัม   

          การมอดูเลชันแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การชัก
ตัวอย่างและมัลติเพลกซิง การสื่อสารแบนด์พาส การ
สื่อสารทางแสง การสื่อสารสเปรดสเปกตรัม 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๑๑ 
 

 

 

         Analog and digital modulation, sampling 
and multiplexing, bandpass communication, 
optical communication, and spread spectrum 
communication. 

          Analog and digital modulation, sampling 
and multiplexing, bandpass communication, 
optical communication, and spread spectrum 
communication. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วศฟฟ  ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง                                                      
EGEE  325   Optical Communication  

 ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง                                                      
EGEE  325   Optical Communication  

๓  (๓-๐-๖) 

             ท่อน าคลืน่ไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและสภาวะ
การแพร่กระจาย ชนิดของเคเบิลใยแสง งบประมาณข่าย
เชื่อมโยงและการประเมินพารามิเตอร์การส่งทางแสง 
หลักการเลเวอร์ เทคนิคการกล้ าเลเซอร์โดยการป้อน
เบสแบนด์แบบไอเอฟ หรืออาร์เอฟ การตรวจจับทางแสง 
เครื่องทวนสัญญาณแบบสรา้งพลัส์ใหม่ การประยุกต์ของ
องค์ประกอบทางแสง ตัวหารและตัวรวม ตัวเชื่อมต่อและ
เลนส์ทางแสง กระบวนการและการผลิตเส้นใยแก้วน าแสง       
    
             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. 

 

          ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและสภาวะ
การแพร่กระจาย โครงสร้างและชนิดของเคเบิลใยแสง 
พารามิเตอร์ทางแสง การผลิตเส้นใยน าแสงรูปแบบของ
สายใยแก้วน าแสง การด้อยสภาพและการกระเจิงของ
สัญญาณในเส้นใยน าแสง แหล่งก าเนิดแสง เทคนิคการมอ
ดูเลชัน ตัวตรวจจับทางแสงตัวรับและส่งสัญญาณแสง ตัว
ทวนและตัวขยายสัญญาณแสง อุปกรณ์ทางแสง การ
ค านวณงบประมาณการเชื่อมต่อการมัลติเฟกต์ระบบเชื่อม
ทางแสง แนะน าหลักการเอฟทีทีเอ๊กซ์ 
           Cylindrical dielectric waveguides and 
propagating conditions; structure and types of 
optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber 
production; optical cable types; signal 
degradations and dispersion in optical fiber; 
optical sources; modulation techniques; optical 
detectors; optical receivers and transmitters; 
optical repeaters and amplifiers; optical 
components; link budget calculations; 
multiplexing in optical link system; introduction to 
FTTX. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๓๒๖   วิศวกรรมสายอากาศ                                               
EGEE   326    Antenna Engineering 

   ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๔๒๒   วิศวกรรมสายอากาศ                                               
EGEE   422    Antenna Engineering 

  ๓  (๓-๐-๖) 

            นิยามพื้นฐานและทฤษฎี การก่อรูปของปัญหา
การแพร่กระจาย แหล่งแพร่กระจายคลื่นแบบจุดไอโซ
ทรอปิค รูปแบบก าลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและ
อัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการแพร่กระจายคลื่น การ 

นิยามพื้นฐานและทฤษฎี แหล่งแพร่กระจายคลื่น
แบบจุดไอโซทรอปิค รูปแบบก าลังและสนาม สภาพเจาะจง
ทิศทางและอัตราขยายประสิทธิภาพ โพลาไรซ์อินพุต
อิมพีแดนซ์ และแถบความถี่สมการการแพร่กระจายแบบ 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๑๒ 
 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โพลาไรซ์ของคลื่น การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส 
คุณสมบัติการแพร่กระจายของสายอากาศแบบเส้น 
สายอากาศแถวล าดับแบบเชิงเส้น สายอากาศอุดะ-ยากิ 
สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบอะเพอร์
เจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศดาวเทียม 
การวัดสายอากาศ 
         Basic definitions and theorems, 
formulation of the radiation problems, isotropic 
point source, power and field patterns, directivity 
and gain, radiation impedance, wave polarization, 
radiation from the current elements, radiation 
properties of wire antenna, linear array antenna, 
Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, aperture 
antenna, microstrip antenna, satellite antenna, 
antenna measurement. 

ฟิสส์ การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส ผลของสายดิน 
คุณสมบัติการแพร่กระจายของสายอากาศแบบเส้น 
สายอากาศแถวล าดับแบบเชิงเส้น สายอากาศอุดะ -ยากิ 
สายอากาศแบบรายคาบแบบล็อก สายอากาศแบบอะเพอร์
เจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่และ
การประยุกต์ใช้งาน การวัดคุณสมบัติสายอากาศ                         
          Basic definitions and theory, isotropic point 
source; power and field patterns; directivity and 
gain; efficiency, polarization; input impedance and 
bandwidth; Friis transmission equation, radiation 
from current elements; ground effects; radiation 
properties of wire antenna; array antenna; Yagi-
Uda antenna and log-periodic antenna; aperture 
antenna; microstrip antenna; modern antenna for 
current applications; antenna characteristics 
measurement. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๔๒๐  การสื่อสารข้อมูลและ
โครงข่าย 
EGEE 420    Data Communication 
and Network  

 ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๓  การสื่อสารข้อมูลและ
โครงข่าย 
EGEE 323    Data Communication 
and Network  

    ๓ (๓-๐-๖) 

             แนะน าการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายเบื้องต้น 
สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบชั้น โพรโทคอลแบบจุดต่อจุด
และข่ายเชื่อมโยง แบบจ าลองการประวิงในโครงข่ายข้อมูล 
การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง การจัดเส้นทางใน
โครงข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล ความมั่นคง
ข้อมูล 
 

 แนะน าการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย สถาปัตยกรรม
เครือข่ายแบบชั้น โพรโทคอลและการเชื่อมโยงแบบจุดต่อ
จุดแบบจ าลองการประวิงในโครงข่ายข้อมูล โพรโทคอลการ
ควบคุมการเข้าถึงช่องทางการสือ่สาร การควบคุมการไหล
ของข้อมูล การควบคุมข้อผิดพลาดของข้อมูล เครือข่าย
บริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายการสลับสาย การจัดเส้นทางใน
โครงข่ายข้อมูล ความมัน่คงของเครือข่าย โครงข่าย 
สถาปัตยกรรม และระบบแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐานต่าง ๆ  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๑๓ 
 

 

           Introduction to data communications and 
networks; layered network architecture; point-to-
point protocols and links; delay models in data 
networks; multi-access communication; routing in 
data networks; data flow control; data security.  
 

            Introduction to data communications and 
networks; layered network architecture; point-to-
point protocols and links; delay models in data 
networks; medium-access control protocols; flow 
control; error control; local area network; 
switching network; routing in data networks; 
network security; cloud network, architecture and 
system; standards. 

  
หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๔๒๐  การสื่อสารข้อมูลและ
โครงข่าย 
EGEE 420    Data Communication 
and Network  

 ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๓  การสื่อสารข้อมูลและ
โครงข่าย 
EGEE 323    Data Communication 
and Network  

    ๓ (๓-๐-๖) 

           แนะน าการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายเบื้องต้น 
สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบชั้น โพรโทคอลแบบจุดต่อจุด
และข่ายเชื่อมโยง แบบจ าลองการประวิงในโครงข่ายข้อมูล 
การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง การจัดเส้นทางใน
โครงข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล ความมั่นคง
ข้อมูล 

 
 

 
           Introduction to data communications and 
networks; layered network architecture; point-to-
point protocols and links; delay models in data 
networks; multi-access communication; routing in 
data networks; data flow control; data security.  
 

          แนะน าการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบชัน้ โพรโทคอลและการ
เชื่อมโยงแบบจดุต่อจุดแบบจ าลองการประวิงในโครงขา่ย
ข้อมูล โพรโทคอลการควบคุมการเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร 
การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุมข้อผิดพลาดของ
ข้อมูล เครือข่ายบริเวณเฉพาะที ่เครือข่ายการสลับสาย การ
จัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย 
โครงข่าย สถาปัตยกรรม และระบบแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐาน
ต่าง ๆ  
           Introduction to data communications and 
networks; layered network architecture; point-to-
point protocols and links; delay models in data 
networks; medium-access control protocols; flow 
control; error control; local area network; 
switching network; routing in data networks; 
network security; cloud network, architecture and 
system; standards. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๔๒๑  การสื่อสารไร้สาย                  
EGEE  421 Wireless Communication 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๒๑ การสื่อสารเคลื่อนที่  
 EGEE 421  Mobile Communication 

 ๓ (๓-๐-๖) 

             ระบบเซลล์ลูลาร์พื้นฐาน การใช้ความถี่ซ้ า กล
ยุทธ์การจัดสรรช่องสัญญาณ การส่งต่อ การแทรกสอดของ 

          ระบบสื่อสารไร้สาย ทฤษฏี หลักการของ
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ คุณลักษณะและผลกระทบของการ 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๑๔ 
 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ช่องสัญญาณร่วมและช่องสัญญาณข้างเคียง ความจุของ
ระบบและคุณภาพในการให้บริการ การสูญเสียตามวิถี
เนื่องจากการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ การมอดูเลตคลื่นวิทยุ 
การเข้ารหัสเสียงและการเข้ารหัสช่องสัญญาณ เทคนิคการ
เข้าถึงแบบหลายทาง ระบบสื่อสารเคลื่อนที่จีเอสเอ็ม 
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดี เอ็มเอ โครงสร้างซีดี เอ็มเอ 
โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย โพรโทคอลอินเทอร์เนตบน
โครงข่ายเซลลูล่าร์ระบบสัญญาณควบคุม 
            Basic cellular systems, frequency reuse, 
channel assignment strategies, hand-off, co-
channel interference and adjacent channel 
interference, system capacity and quality of 
services, path loss due to radio propagation, 
radio wave modulation; speech  coding and 
channel coding; multiple access techniques, GSM 
mobile communication system, CDMA mobile 
communication system, wireless local area 
network, Internet Protocol on cellular network, 
signaling control system. 

แพร่กระจายวิทยุ เทคนิคการมอดูเลชัน การเข้ารหัส
เสียงพูด การเข้ารหัสช่องสัญญาณหลากหลาย เทคนิค
การมัลติเพลกซิง องค์ประกอบของการเชื่อมต่อระหว่างของ
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐานของการสื่อสารเคลื่อนที่
ปัจจุบนั ๓จี ๔จี ๕จี และอื่น ๆ ระบบเซลลูลาร์ การจัดการ
การเข้าถึงหลายทางและสญัญาณแทรกสอด ความจุของ
ช่องสัญญาณไร้สาย ความจพุหุผู้ใช้ ระบบเอ็มไอเอ็มโอ 
              Wireless communication system; theory, 
principle of mobile communication system; 
characteristic and impact of radio propagation; 
modulation techniques; speech coding; diversity 
channel coding; multiplexing technique; 
interconnection components for mobile 
communication system; standards of current 
mobile communication, 3G, 4G, 5G and beyond; 
cellular systems: multiple access and interference 
management, capacity of wireless channels, 
multiuser capacity; MIMO system. 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๔๒๗   วิศวกรรมไมโครเวฟ              ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  427    Microwave Engineering 

วศฟฟ ๔๒๗   วิศวกรรมไมโครเวฟ             ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  427    Microwave Engineering 

สายส่งสัญญาณไมโครเวฟและท่อน าคลื่น เอสพา
รามิเตอร์ การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ ตัวก าเนิดคลื่น
ไมโครเวฟ การแบ่งก าลั งและการคลับบิ้ งสัญญาณ
ไมโครเวฟ ตั วกรองไมโครเวฟ การออกแบบและ
ประยุกต์ใช้งานระบบไมโครเวฟ การวัดทางไมโครเวฟ  

 
 
 
 
 

 

ทบทวนสมการแม๊กเวลล์ คลืน่ระนาบ สายส่งสัญญาณ
ไมโครเวฟและท่อน าคลืน่ การวเิคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ 
ค่าอินพิแดนซ์วงจรเสมือนแรงดันและกระแส เมตริกซ์แบบ
เอส กราฟส่งผ่านสัญญาณ การเข้ากันได้ของอินพีแดนซ์และ
การจูน ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ การแบ่งก าลังและการ
คลับบิ้งสัญญาณไมโครเวฟ ตัวกรองไมโครเวฟ การเชื่อมต่อ
ระบบไมโครเวฟแบบจดุต่อจุดระบบเรดาร์ การแพร่กระจาย
คลื่นไมโครเวฟ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัดสัญญาณ
ไมโครเวฟ และการประยุกต์ใช้งาน  
 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๑๕ 
 

 
(๒) ยกเลิกการเรียนการสอน จ านวน ๒ รายวิชา 

วศฟฟ  ๓๒๓ การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ    ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  323   Radio Wave Propagation 
 
วศฟฟ  ๔๒๙ โทรคมนาคมสมัยใหม่     ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  429   Modern Telecommunication 
 

(๓) ขอเปิดรายวิชาใหม่  จ านวน ๑ รายวิชา 
วศฟฟ  ๔๒๘ เทคโนโลยีพลิกผัน      ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  428  Disruptive Technology 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๕๓  
  นิยามพ้ืนฐานและทฤษฎี แหล่งแพร่กระจายคลื่นแบบจุดไอโซทรอปิค รูปแบบก าลัง

และสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยายประสิทธิภาพ โพลาไรซ์อินพุตอิมพีแดนซ์ และแถบความถี่
สมการการแพร่กระจายแบบฟิสส์ การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส ผลของสายดิน คุณสมบัติการ
แพร่กระจายของสายอากาศแบบเส้น สายอากาศแถวล าดับแบบเชิงเส้น สายอากาศอุดะ -ยากิ สายอากาศแบบ
รายคาบแบบล็อก สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่และการ
ประยุกต์ใช้งาน การวัดคุณสมบัติสายอากาศ 
   Prerequisites: EGEE 353  

            Basic definitions and theory, isotropic point source; power and field 
patterns; directivity and gain; efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; Friis 
transmission equation, radiation from current elements; ground effects; radiation properties 
of wire antenna; array antenna; Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna; aperture 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 

Review of Maxwell’s equations, plane waves; 
microwave transmission lines and waveguides; 
microwave network analysis; impedance and 
equivalent voltage and current; the s-matrix; 
signal flow graphs, impedance matching and 
tuning, microwave resonators, power dividers and 
directional couplers; microwave filters; point-to-
point microwave link; radar system; microwave 
propagation; basic of microwave measurement; 
applications. 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๑๖ 
 

antenna; microstrip antenna; modern antenna for current applications; antenna 
characteristics measurement. 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   
สาขาระบบควบคุมและแมคคาทรอนิกส์ ปรับปรุง ดังนี้ 
(๑) ยกเลิกการเรียนการสอน  จ านวน ๑ รายวิชา 

วศฟฟ  ๔๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์    ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  442   Biomedical Electronics 
 

(๒) ขอเปิดรายวิชาใหม่  จ านวน ๒ รายวิชา 
วศฟฟ  ๔๔๐ การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล    ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  440   Digital Integrated Circuits Design 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๘๐ 
    เทคโนโลยีวงจรรวมเอ็นมอสและซีมอส ลักษณะสมบัติของวงจรแบบเอ็นมอสและ
ซีมอส การค านวณพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรทั้งสองแบบ  วงจรมอสแบบสถิตและพลวัต  การออกแบบ
ระบบ  การวาดและการทดสอบแผนผังวงจร  เลขคณิตคอมพิวเตอร์ การประเมินประสิทธิภาพ การสังเคราะห์
วงจรดิจิทัลโดยใช้ภาษาเอชดีแอล การสร้างตัวแบบและการจ าลอง แบบจ าลองความผิดพร่อง และการทดสอบ
การใช้เครื่องมือแคดในการออกแบบวงจร 
    Prerequisites: EGEE 280 
    NMOS and CMOS integrated circuit technologies; properties of N MOS 
and C MOS circuits; calculation of parameters in circuits, static and dynamic MOS circuits; 
system design; circuit drawing and testing; computer arithmetic; performance evaluation; 
synthesis of digital circuits from HDL models; modeling and simulation; fault models and 
testing the use of CAD tools in circuit design. 
 

วศฟฟ  ๔๓๑ ระบบควบคุมแบบดิจิตอล     ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  431   Digital Control System 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๓๐ 
  ทฤษฎีการชักตัวอย่าง   สมการผลต่าง การแปลงแซด  แผนภาพกรอบ  การ

วิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การออกแบบตัวควบคุมดิจิตอล 
ผลตอบสนองทางความถี่ของระบบการควบคุมแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การแสดงระบบโดยใช้ตัวแปรสภาวะ
แบบไม่ต่อเนื่อง เมทริกซ์ของฟังก์ชันถ่ายโอนและความมีเสถียรภาพ การแปลงคานอนิคอล ผลเฉลยของสมการ
ตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ความสามารถควบคุมได้และความสามารถสังเกตได้ของระบบไ ม่
ต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบตัวสังเกตตัวแปรสภาวะ
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

๒๑๗ 
 

แบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมดิจิทัลโดยใช้หน่วยประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  แนะน าการควบคุม
อัจฉริยะ 

   Prerequisites: EGEE 330 
  Sampling theory, difference equation, Z-transformation, block diagram, 

stability analysis of discrete-time control system, design of digital controllers, frequency 
response of discrete-time system, discrete state space representation of the systems, 
transfer-function matrix and stability, canonical transformation, solution of discrete state 
space equation, controllability and observability of discrete-time system, discrete state 
space control design, discrete state observer design, digital control system design using 
digital signal processor, introduction to intelligent control. 
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๒๑๘ 
 

สาขาไฟฟ้าก าลัง ปรับปรุง ดังนี้ 
(๑) ปรับรหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา โดยชื่อวิชาและจ านวนหน่วยกิต คงเดิม   จ านวน ๒ 

รายวิชา 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ  ๔๕๔  การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
EGEE   454   Electric Drives  

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๔๕๔  การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
EGEE   454   Electric Drives  

    ๓ (๓-๐-๖) 

หลักการระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ภาระงานและ
พิกัด การจ าแนกและพลวัตรของระบบโหลด ความสัมพันธ์
ของพลังงานและการเบรก การค านวณการเคลื่อนที่ขอ’
เครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยการใช้กราฟและการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า การ
ประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม 

 

          องค์ประกอบการขับเคลื่อนไฟฟ้า คุณลักษณะของ
โหลด ย่านปฎิบัติการขับ กระบวนการหยุดมอเตอร์ การ
ส่งผ่านก าลังและการก าหนดขนาด คุณลักษณะแรงบิดและ
ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ
การขับเคลื่อนแบบเซอร์โว การประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนใน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ  

Principle of electric drive system, duty 
and rating, classification and dynamics of load 
system, energy relations and braking, calculations 
of motions of electric machines using analytical 
and graphical methods, electric circuits and 
control of machines, industrial applications of 
electric motors 

          Electric drive components, load 
characteristics, operating region of drives, braking 
methods of motors, power transmission and 
sizing, torque-speed characteristics of electric 
motors, DC motor drives, AC motor drives, servo 
drives systems, applications of drives in industrial 
automation. 

 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วศฟฟ  ๔๕๗   การอนุรักษ์และการจัด 
                   การพลังงานไฟฟ้า 
EGEE  457     Electrical Energy   
                   Conservation and  
                   Management 

  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ  ๔๕๗   การจัดการการอนุรักษ์ 
                   และพลังงานไฟฟ้า 
EGEE  457     Electrical Energy 
                   Conservation and  
                   Management 

    ๓ (๓-๐-๖) 

การศึกษาทั่วไปเก่ียวกับพลังงานไฟฟา้และระบบ
ไฟฟ้า พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การ
ใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่า
การใช้ไฟฟ้า การตรวจเฝา้โหลดและการแปลความหมาย
ข้อมูล เศรษฐศาสตร์ของการใช้พลังงาน แผนภูมิอากาศชืน้ 
ความสบาย และสุขภาพ การถา่ยเทความร้อน การแผ่รังสี
ของแสงอาทิตย์และระบบหน้าต่าง การส่องสว่างด้วย
แสงแดด การออกแบบเพื่อใช้พลังงานไฟฟา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการและควบคุมโหลดทางไฟฟา้ 
กรณีศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัด
การพลังงานไฟฟ้า 

พื้นฐานของประสทิธิภาพทางพลังงาน หลักการของ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพในอาคารและ
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับใน
งานอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และการจัดการพลังงาน
ในอาคารและอุตสาหกรรม มุมมองเชิงเทคนิคของการใช้
พลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพในระบบแสงสวา่ง ระบบท า
ความร้อน ระบบระบายอากาศและระบบปรบัอากาศ 
มอเตอร์อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การอนุรักษ์
พลังงานและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 
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๒๑๙ 
 

 

  ขอเปิดรายวิชาใหม่  จ านวน ๒ รายวิชา 
วศฟฟ  ๔๕๕  พลังงานหมุนเวียน      ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  455   Renewable Energy 

            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๒๑๓ 

            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบพลังงานและแหล่งทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน 
ศักยภาพของทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานทั่วไปกับพลังงานหมุนเวียน
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน อาทิ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ขยะเทศบาล 
พลังงานจากคลื่นน้ า เซลล์เชื้อเพลิง แหล่งจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียนมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ 

   Prerequisites: EGEE 213 
   Introduction to energy systems and renewable energy resources; 
potential of renewable resources; difference of conventional and renewable energy 
technologies; renewable technologies such as solar, wind, biomass, geothermal, biogas, 
municipal solid waste, wave energy, fuel cell; energy storages; laws, regulations, and policies 
of renewable energy; economics aspects. 
 

วศฟฟ  ๔๕๖ การออกแบบแหล่งจ่ายก าลังแบบสวิตซ์   ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  456   Design of Switched-Mode Power Supplies 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๔๒ 
การออกแบบและแบบจ าลองของวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ 

แบบจ าลองเฉลี่ยและแบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็ก, การตอบสนองเชิงความถ   การควบคุมแบบแรงดันว การ

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

Overview the energy and electrical 
system, Thailand’s energy conservation act, 
energy consumptions in building and industry, 
electrical bill calculation, load monitoring and 
data translation, economic of energy efficiency, 
Psychrometrics, comfort and health, elements of 
heat transfer, solar radiation and window system, 
day lighting, design for efficiently energy 
consumption, electrical load management and 
control, case study on electrical energy 
conservation and management. 

          Fundamental of energy efficiency; principle 
of energy efficiency in building and industry; load 
management; laws and regulations of energy 
conservation; energy management and analysis in 
building and industrial; technical aspects to use 
energy efficiently in lighting systems, heating and 
ventilating and air-conditioning (HVAC) systems, 
industrial motor; co-generation; energy 
conservations and economic analysis. 
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๒๒๐ 
 

ควบคุมแบบกระแสไฟฟ้าว การค านวณก าลังสูญเสียสวิตชิ่งว วงจรสนับบเบอร์  ว การออกแบบอุปกรณ์แมกเนติก
ความถี่สูง  ววงจรกรองส ญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า , วิธีการออบแบบที่เหมาะสม 
   Prerequisites: EGEE 342 

Design and modeling of various dc-dc converters, average models and 
small signal models, frequency response, voltage mode control, current mode control, 
switching loss calculation, snubber circuits, high frequency magnetic designs, EMI filter, 
optimization design method. 

สาขาประมวลผลสัญญาณ ปรับปรุง ดังนี้ 
(๑)  ยกเลิกการเรียนการสอน  จ านวน ๑ รายวิชา 

วศฟฟ  ๔๖๖  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล    ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  466   Digital Signal Processing 
 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง ดังนี้ 
(๑) ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต คงเดิม   จ านวน ๑ รายวิชา 

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๔๘๖  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ                                 
EGEE 486   System Analysis and   Design 

 ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๘๖  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ                                 
EGEE 486   System Analysis and 
                Design 

๓ (๓-๐-๖) 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ มาตราฐานและแบบจ าลองด้านการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ หลักการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือ
และเทคนิคการวิเคราะห์และออกระบบ การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
ระบบ การประยุกต์ศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบใน
งานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาที่เก่ียวข้อง 

          การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ วิศวกรรม
ความต้องการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ การวิเคราะห์
ช่องว่างของระบบ การริเริ่มโครงการ รูปแบบมาตรฐานของการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ แนะน าภาษาแบบจ าลองยูนิฟาย การ
พัฒนาต้นแบบระบบมาตรฐานการบริหารโครงการส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ วิธีการแบบคล่องตัว แนวคิดการ
ออกแบบ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับ
งานวิศวกรรมไฟฟ้า 
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๒๒๑ 
 

 
(๒) ขอเปิดรายวิชาใหม่  จ านวน ๔ รายวิชา 

วศฟฟ  ๔๘๐ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และโครงข่าย   ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  480   Computer and Network Security 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๓ 
แนะน าความม่ันคงคอมพิวเตอร์และโครงข่าย จุดอ่อน ภัยคุกคาม และการบุกรุกบน

คอมพิวเตอร์และโครงข่ายการประเมินความเสี่ยง วิทยาการเข้ารหัสลับ การเข้ารหัสลับการพิสูจน์ตัวจริง การ
ควบคุมการเข้าถึง ลายเซ็นดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัล โพรโทคอลด้านความมั่นคงโครงข่าย ไฟร์วอลล์ ระบบ
ตรวจจับการบุกรุกโครงข่าย เทคโนโลยีความมั่นคงในระบบการสื่อสารสมัยใหม่  
    Prerequisites: EGEE 323 

Introduction to computer and network security; vulnerabilities, threats, 
and attackson computer and network; risk assessment; cryptography; encryption; 
authentication; access control; digital signatures; digital certificates; network security 
protocols; firewall; network intrusion detection systems; security technology in modern 
communication systems.  

 
วศฟฟ  ๔๘๒ การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย    ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  482  Multimedia Applications 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๖๒ 
    แนะน าแนวความคิดพ้ืนฐานของการประยุกต์มัลติมีเดีย มาตรฐานการบีบอัดข้อมูล

ประเภทเสียง ภาพและวีดีโอ ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลการบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล อัลกิ

  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

Analysis and design of computer and information 
system, standards and models of system analysis and 
design, principles of software development life cycles 
(SDLC), tools and techniques in system analysis and 
design, system requirement acquisition and analysis, 
system feasibility studies, applications of system analysis 
and design in electrical and telecommunication 
engineering and related fields. 

 

           Analysis and design of information system, 
requirement engineering for products and 
servicesdevelopment, gap analysis of systems, project 
initiation, standard model of system analysis and design, 
introduction of Unified Model Language (UML), system 
prototyping development, standard project 
management for product and service development, 
agile methodology, design thinking concept, applications 
of system analysis and design for electrical engineering. 
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๒๒๒ 
 

ริทึมรหัสฮัฟแมนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม ในการสร้างมัลติมีเดีย 
อาทิ เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว  )Animation) ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ การสร้างความสัมพันธ์
ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ 

   Prerequisites: EGEE 362 
  Introduction to the basic concept of multimedia applications, 

compression standards/formats for speech, audio, image and videos, digital transformation 
theorem, lossless compression, Huffman codes, using hardware for creating multimedia such 
as speech, image, video and animation Hyperlink, design and develop multimedia for 
business. 

 
วศฟฟ  ๔๘๔ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง   ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  484  Internet of Things Applications 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๘๐ 
   พ้ืนฐานของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คุณลักษณะปัจจุบันของอินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง ระบบการสื่อสารของอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง รูปแบบการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ความ
ปลอดภัยในอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งกฎหมายและข้อบังคับในอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การพัฒนาธุรกิจ
ส าหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
   Prerequisites: EGEE 380 
   Fundamental of Internet of Things (IoT), current IoT specification, 
communication systems of IoT devices, IoT development platform, security in IoT system, 
IoT legal regulation, IoT in business development. 

 
วศฟฟ  ๔๘๕ เทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์กับการประยุกต์ใช้งาน  ๓ (๓–๐-๖) 
EGEE  485   Audio Visual Technology and Applications 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วศฟฟ ๓๒๐ 
ระบบเสียงและภาพ เสียงและภาพในเชิงอนาลอกและคุณลักษณะ เสียงและภาพใน

เชิงดิจิตอลและคุณลักษณะ อุปกรณ์เพ่ือการเล่นและบันทึกเสียง อุปกรณ์เพ่ือการแสดงภาพวิดีโอและการ
บันทึกภาพวิดีโอ อุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์ภาพและเสียง โปรแกรมและการประยุกต์น าภาพและเสียง
มาใช้งาน การผลิตสื่อภาพและเสียงโดยใช้ทั้งอุปกรณ์และโปรแกรม ฟอร์แมตของสื่อภาพและเสียง เทคโนโลยี
การจัดเก็บสื่อ เทคโนโลยีเครือข่ายเพ่ือการจัดการสื่อและการสตรีมภาพและเสียง เทคโนโลยีภาพ 2 และ 3 
มิติ และโฮโลแกรม การประยุกต์ใช้สื่อภาพและเสียงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การบริการคลาวน์ส าหรับสื่อ
ภาพวิดีโอและเสียง 
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๒๒๓ 
 

   Prerequisites: EGEE 320 
   Audio and Video systems, Analog audio and video and characteristics, 
Digital audio and video and characteristics, Audio playback equipment, Audio recording 
equipment, Video playback equipment, Video recording equipment, Audio and Video 
Monitor and analyzer equipment, Applications in Audio and Video, Video / Audio Production 
hardware and software, Audio and Video Format , Media Storage technology, Media 
Networking and streaming technology. 2D/3D/Hologram display technology, Audio and Video 
Applications on Internet. Audio / Video cloud services. 

 
สาขาหัวข้อพิเศษและอ่ืนๆ ขอปรับปรุง ดังนี้ 

 
 

  

หลักสูตรฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วศฟฟ ๔๙๒-๔๙๙  หัวข้อพิเศษทาง 
                        วิศวกรรมไฟฟ้า 
EGEE 492-499   Special Topics in 
                      Electrical 
Engineering 

 ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๙๔-๔๙๙  หัวข้อพิเศษทาง 
                        วิศวกรรมไฟฟ้า 
EGEE 494-499   Special Topics in 
                      Electrical 
Engineering 

๓ (๓-๐-
๖) 
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๒๒๔ 
 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม  และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.๒๕๕๘  

หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
หลักสูตร
ปริญญา 

ตรีทางวิชาการ 

หลักสูตรปริญญา
ตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธาน 

๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
-  กลุ่มวิชาภาษา 
กลุ่มวิชาหลักสูตรก าหนด      
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
-  กลุ่มวิชาภาษา  
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           

๓๐ นก. ๓๐ 
๑๖ 
๗ 
๙ 

๑๔ 
๒ 
๓ 
๙ 

๓๐ 
๑๖ 
๗ 
๙ 

๑๔ 
๒ 
๓ 
๙ 

๒)  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
๒.๑ วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
  และวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน*    
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  

๗๒ นก. ๑๑๓ 
 ๒๖ 
๑๘ 
 ๘ 
๘๗ 
๘๑ 
๖ 

๑๒๐ 
๒๖ 
๑๘ 
๘ 

๙๓ 
๘๑ 
  ๑๒ 

๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           ๖ นก. ๖ ๖ 

๔)  การฝึกงาน  ๑ ๑ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

๑๒๐ นก. ๑๕๐ ๑๕๖ 
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๒๒๕ 

 

 

 

๕.๒ การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             
จ านวน ๑๖  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             
จ านวน ๑๖  หน่วยกิต 

  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์              ๗  หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                    ๗  หน่วยกิต   

มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนา ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนา ๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

MUGE 101  General Education for 
Human Development 

  MUGE 101  General Education for 
Human Development 

  

มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย์      

๓ (๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย์      

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

MUGE 102 Social Studies for Human 
Development 

  MUGE 102 Social Studies for Human 
Development 

  

มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา 
มนุษย์ 

๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา 
มนุษย์ 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

MUGE 103 Arts and Sciences for 
Human Development 

  MUGE 103 Arts and Sciences for 
Human Development 

  

กลุ่มวิชาภาษา                                     ๙    หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา                                          ๙    หน่วยกิต   

วิชาภาษาไทย                                      ๓    หน่วยกิต วิชาภาษาไทย                                           ๓    หน่วยกิต   

ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕) ย้ายแผนการ
ศึกษาจากชั้นปี 
๑ ไปชั้นปีท่ี ๒ LATH 100 Art  of  Using Thai  Language in 

Communication  
LATH 100 Art  of  Using Thai  Language in 

Communication  
วิชาภาษาอังกฤษ                                  ๖    หน่วยกิต วิชาภาษาอังกฤษ                                          ๖  หน่วยกิต  

ตามระดับคะแนนที่คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้ 
  

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

LEAN 103 English Level 1   LEAN 103 English Level 1   

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

LEAN 104 English Level 2   LEAN 104 English Level 2   

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

LEAN 105 English Level 3   LEAN 105 English Level 3   

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

LEAN 106 English Level 4  LEAN 106 English Level 4 
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๒๒๖ 
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กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด              จ านวน ๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด                   จ านวน ๑๔ หน่วยกิต   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์               ๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                    ๒ หน่วยกิต   

ให้เลือกเรียน  ๑  หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

ให้เลือกเรียน  ๒  หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้   

วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และ
กฎหมายส าหรับวิศวกร 

๑ (๑-๐-๒) วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และ
กฎหมายส าหรับวิศวกร 

๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 

EGID 300 Philosophy, Ethics and 
Laws for Engineers 

  EGID 300 Philosophy, Ethics and 
Laws for Engineers 

  

   วศฟฟ ๑๐๒ การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นแนะน า 

๑ (๐-๓-๑) เพิ่มรายวิชา 

   EGEE 102 Introduction to Technology 
and Innovation 
Management  

   

ให้เลือกเรียน ๔ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)    ยกเลิกการ
เรียน SHSS 130 Principles of Economics      

สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔)    ยกเลิกการ
เรียน SHSS 140 General of  Psychology      

สมสค ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม ๒ (๒-๐-๔)    ยกเลิกการ
เรียน SHSS 142 Social Psychology      

สมสค ๑๖๐  หลักการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)    ยกเลิกการ
เรียน SHSS 160 Principles of 

Administration 
     

สมสค ๑๖๑  นโยบายและการวางแผน ๒ (๒-๐-๔)    ยกเลิกการ
เรียน SHSS 161 Policy and Planning      

สมมน ๑๐๓  ศิลปวิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔)       ยกเลิกการ
เรียน SHHU 103 Art Appreciation         

สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม ๒ (๒-๐-๔)       ยกเลิกการ
เรียน SHHU 105 Social Philosophy         

สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา
ตน 

๒ (๒-๐-๔)       ยกเลิกการ
เรียน 

SHHU 108 Human Relation and Self-
Development 
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๒๒๗ 
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สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)       ยกเลิกการ
เรียน SHHU 110 Human and Culture         

สมมน ๑๑๒ พลวัตในกลุ่มและการท างาน
เป็นทีม 

๒ (๒-๐-๔)    ยกเลิกการ
เรียน 

SHHU 112 Group Dynamics and 
Teamwork 

      

สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔)       ยกเลิกการ
เรียน SHHU 133 Rhetoric for Leadership         

วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ  ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 101 Aerobic for Health       

วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 102 Yoga for Health      

วกศท ๑๐๓  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 103   Body Conditioning      

วกศท ๑๐๔  เทนนิส ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 104   Lawn Tennis      

วกศท ๑๐๕  ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 105   Soccer      

วกศท ๑๐๙  ว่ายน้ า ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 109   Swimming      

วกศท ๑๑๐  บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 110   Basketball      

วกศท ๑๑๑  วอลเล่ย์บอล ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 111   Volleyball      

วกศท ๑๑๓  เทเบิลเทนนิส ๑ (๐-๒-๑)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 113   Table Tennis      

วกศท ๑๑๔  แบดมินตัน ๑ )๐-๒-๑(            ยกเลิกการ
เรียน SPGE 114   Badminton         

วกศท ๑๑๙  สุขภาพเพ่ือชีวิต ๒ (๑-๒-๓)    ยกเลิกการ
เรียน SPGE 119   Health for Life 
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๒๒๘ 
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วศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ ๒ (๑-๒-๓)    ยกเลิกการ
เรียน MSID 101   Music Appreciation      

กลุ่มวิชาภาษา                                        ๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา                                            ๓   หน่วยกิต   

ให้เลือกเรียน  ๓  หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ ให้เลือกเรียน  ๓  หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้   

วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGID 290   English for Engineers 
 

  EGID 290   English for Engineers  

วศคร ๔๙๐ การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ
วิศวกร       

๓ (๓-๐-๖) วศคร ๔๙๐ การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ
วิศวกร       

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGID 490   English Communication for 
Engineers 

  EGID 490   English Communication for 
Engineers 

  

ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

LAFR 141   Elementary French 1    LAFR 141   Elementary French 1    

ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

LAFR 142   Elementary French 2    LAFR 142   Elementary French 2    

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

ARJP 161   Elementary Japanese 1    ARJP 161   Elementary Japanese 1    

ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

ARJP 162   Elementary Japanese 2    ARJP 162   Elementary Japanese 2    

ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

ARCH 171   Chinese 1    ARCH 171   Chinese 1    

ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

ARCH 172   Chinese 2     ARCH 172   Chinese 2     

ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

ARCH 173   Chinese 3    ARCH 173   Chinese 3    

ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กับความสามารถในการ
สื่อสาร 

๓ (๓-๐-๖)    ยกเลิกการ
เรียน 

LAFE 131   Man and Communication  
Competence 

     

      ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 1 

๒ (๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชา 

     LEAN  180 English for Academic 
Purposes 1 
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๒๒๙ 
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      ศศภอ ๑๘๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 2   

๒ (๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชา 

      LEAN 181 English for Academic 
Purposes 2 

  

      ศศภอ ๒๖๒  การฟังและการพูดเพื่อการ
สื่อสาร   

๒ (๑-๒-๓) เพิ่มรายวิชา 

      LEAN 262  Listening and Speaking for 
Communication 
 

 
 
  

      ศศภอ ๒๗๔  ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์   

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      LEAN 274 English for Science   

      ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

๒ (๑-๒-๓) เพิ่มรายวิชา 

      LAEN 338 Effective Presentations in 
English 

  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                 ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                       ๙ หน่วยกิต   

วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๐๔ สถิติความน่าจะเป็นและตัวแปร
สุ่ม 

๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนชื่อและ
รหัสรายวิชา 

EGEE 200   Probability and Random 
Variables 

  EGEE 204   Statistics Probability and 
Random Variables 

  

วศคฟ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) วศคฟ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

EGCO 111   Computer Programming     EGCO 111   Computer Programming     

   วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   SCID 101 Integrated Sciences  

หมวดวิชาเฉพาะ                                 ๑๑๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                     ๑๑๓   หน่วยกิต   

กลุ่มวิชาแกน                                        ๒๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                               ๒๖    หน่วยกิต   

      กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ๑๘ หน่วยกิต   

วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

SCMA 115   Calculus   SCMA 115   Calculus   

วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

SCMA 165   Ordinary Differential 
Equations 

  SCMA 165   Ordinary Differential 
Equations 

  

วทคม ๑๑๓ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๑๕ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัส
รายวิชา SCCH 113   General Chemistry   SCCH 115   General Chemistry   
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๒๓๐ 
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วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

SCCH 118   Chemistry Laboratory   SCCH 118   Chemistry Laboratory   

วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

SCPY 110   General Physics Laboratory    SCPY 110   General Physics Laboratory    

วทฟส ๑๒๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๒ ๑ (๐-๓-๑) วทฟส ๑๒๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๒ ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

SCPY 120   Physics Laboratory II   SCPY 120   Physics Laboratory II   

วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

SCPY 151  General Physics I   SCPY 151  General Physics I   

วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

SCPY 152  General Physics II 
 

  SCPY 152  General Physics II 
 

  

     กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                           ๘ หน่วยกิต   

วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)    ปรับรหัสวิชา 
ปรับชื่อวิชา 
ย้ายกลุ่มวิชา
และย้าย
แผนการศึกษา
จากชั้นปี ๑ ไป
ชั้นปีท่ี ๒ 

EGID 200   Engineering Mathematics      

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน   ๒ (๑-๓-๓) วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน   ๒ (๑-๓-๓) ปรับรหัสวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 

EGIE 101   Basic Engineering Practice   EGIE 101   Basic Engineering Practice   

วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕) วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕) ปรับรหัสวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 

EGME 102   Engineering Drawing    EGME 102   Engineering Drawing    

   วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) ย้ายกลุ่มวิชา
และย้าย
แผนการศึกษา
จากชั้นปี ๒ ไป
ชั้นปีท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 

   EGIE 103   Engineering Materials    
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๒๓๑ 
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กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                              ๗๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                    ๘๗ หน่วยกิต   

      กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้า                    ๕๘ หน่วยกิต   

   วศฟฟ ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า ๑ 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   EGEE 202  Mathematics for Electrical 
Engineering I 
 

  

วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)    ย้ายกลุ่มวิชา
และย้าย
แผนการศึกษา
จากชั้นปี ๒ ไป
ชั้นปีท่ี ๑ 

EGIE 103   Engineering Materials       

วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม   ๓ (๓-๐-๖) วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม   ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGME 220   Engineering Mechanics   EGME 220   Engineering Mechanics   

วศคก ๒๓๐ อุณหพลศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)       ยกเลิกการ
เรียน EGME 230   Thermodynamics 

 
  
 

      

วศฟฟ ๒๐๑ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๐๓ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ๒ ๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา 
และปรับชื่อ
รายวิชา 

EGEE 201   Electrical Engineering 
Mathematics 

  EGEE 203   Electrical Engineering 
Mathematics II 

  

วศฟฟ ๒๑๑ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

๒ (๑-๓-๓)       ยกเลิกการ
เรียน 

EGEE 211   Computer Aided Design for Electrical 
Engineers 

      

วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 213   Electric Circuit Analysis   EGEE 213   Electric Circuit Analysis   

วศฟฟ ๒๑๔ ปฎิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๒๑๔ ปฎิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

EGEE 214   Electric Circuit Analysis 
Laboratory 

  EGEE 214   Electric Circuit Analysis 
Laboratory 

  

วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) ปรับเน้ือหา
รายวิชา EGEE 240 Engineering Electronics   EGEE 240 Engineering Electronics   

วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม 

๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม 

๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

EGEE 241 Engineering Electronics 
Laboratory 

  EGEE 241 Engineering Electronics 
Laboratory 

  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๓๒ 

 

 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

วศฟฟ ๒๔๔ ฟิสิกส์ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๔๔ ฟิสิกส์ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 244 Physics of Electronic 
Devices 

  EGEE 244 Physics of Electronic 
Devices 

  

วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 250 Electromechanical Energy 
Conversion 

  EGEE 250 Electromechanical Energy 
Conversion 
 
 

  

วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
ลอจิก   

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
ลอจิก   

๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

EGEE 280 Digital Circuit and Logic 
Design 

  EGEE 280 Digital Circuit and Logic 
Design 
 

  

วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการ
ออกแบบลอจิก   

๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการ
ออกแบบลอจิก   

๑ (๐-๓-๑) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

EGEE 281 Digital Circuit and Logic 
Design Laboratory 

  EGEE 281 Digital Circuit and Logic 
Design Laboratory 

  

วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา EGEE 330 Control System   

 
EGEE 330 Control System   

วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบัติการระบบควบคุม ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๓๒ ปฏิบัติการระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด 

๑ (๐-๓-๑) ปรับชื่อและ
รหัสรายวิชา 

EGEE 331 Control System Laboratory   EGEE 332 Control System and Instrumentation 
Laboratory 

วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 340 Electronic Circuit Design   EGEE 340 Electronic Circuit Design   

วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

EGEE 341 Electronic Circuit Design 
Laboratory 

  EGEE 341 Electronic Circuit Design 
Laboratory 

  

วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 353 Engineering 
Electromagnetics 

  EGEE 353 Engineering 
Electromagnetics 

  

วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา EGEE 360 Signals and Systems   EGEE 360 Signals and Systems   



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๓๓ 

 

 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

วศฟฟ ๓๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า 

๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัส
รายวิชา และ
ย้ายแผนการ
ศึกษาไปชั้นปีท่ี 
๒ 

EGEE 361 Electrical Measurement 
and Instrumentation 

  EGEE 261 Electrical Measurement 
and Instrumentation 

  

วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ ๓ (๒-๓-๕) วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 

EGEE 380 Microprocessor   EGEE 380 Microprocessor 
 

  

วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  

๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๙๐ หัวข้อโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  

๑ (๐-๓-๑) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ 
ย้ายแผนการ
ศึกษาจากชั้นปี 
๔ ไปชั้นปีท่ี ๓ 

EGEE 490 Project Topics in Electrical 
Engineering    

  EGEE 390 Project Topics in Electrical 
Engineering    
 

  

วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๐-๙-๓) วศฟฟ ๔๙๒ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ ๒ (๐-๖-๒) ปรับชื่อวิชา 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับหน่วยกิต  

EGEE 491 Electrical Engineering 
Project 

  EGEE 492 Electrical Engineering 
Project I 

  

      วศฟฟ ๑๐๑ แนะน าวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 101 Introduction to Electrical 
Engineering 

  

      วศฟฟ ๒๑๐ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
วิศวกรไฟฟ้า ๑ 

๑ (๐-๓-๑) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE  210 Software Applications for Electrical 
Engineers I 

      วศฟฟ ๓๑๐ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
วิศวกรไฟฟ้า ๒ 

๑ (๐-๓-๑) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE  310 Software Applications for Electrical 
Engineers II 

      วศฟฟ ๔๙๓ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๒ ๒ (๐-๖-๒) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 493 Project in Electrical 
Engineering II 

  

     วศฟฟ ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 
 
 
 

     EGEE 320 Principles of 
Communication Systems 

  



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๓๔ 

 

 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

   กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเอกไฟฟ้าก าลัง                
๒๓ หน่วยกิต 

  

วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 342 Power Electronics   EGEE 342 Power Electronics   

วศฟฟ ๓๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา EGEE 350 Electrical Power System 

Analysis 
  EGEE 350 Electrical Power System 

Analysis 
  

วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 351 Electrical Machines   EGEE 351 Electrical Machines   

วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 352 Electrical System Design   EGEE 352 Electrical System Design   

วศฟฟ ๓๕๔ ปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๕๔ ปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 
EGEE 354 Electrical Power 

Laboratory 
  EGEE 354 Electrical Power Laboratory   

วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 
EGEE 355 Electrical Machines 

Laboratory 
  EGEE 355 Electrical Machines 

Laboratory 
  

วศฟฟ ๓๕๖ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ๓ (๓-๐-๖)       ยกเลิกการ
เรียน EGEE 356 High-Voltage Engineerig   

 
    

วศฟฟ ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานี
ย่อย 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีย่อย ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

EGEE 452 Electrical Power Plant and 
Substation 

  EGEE 452 Electrical Power Plant and 
Substation 

  

วศฟฟ ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง
และรีเลย์ 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง
และรีเลย์ 

๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

EGEE 458 Electrical Power System Protection and 
Relay 

EGEE 458 Electrical Power System Protection and 
Relay 

      วศฟฟ ๓๕๗ ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 357 Electrical Engineering 
Safety 

  

      กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเอกไฟฟ้าส่ือสาร           
๒๓ หน่วยกิต 
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๒๓๕ 

 

 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

      วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

      EGEE 321 Communication Network 
and Transmission Lines 

 

      วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

      EGEE 322 Digital Communication   

วศฟฟ ๔๒๐ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๓ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ปรับ
รหัสวิชา และ 
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

EGEE 420 Data Communication and 
Network 

  EGEE 323 Data Communication and 
Network 

  

      วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑ ๑ (๐-๓-๑) ปรับชื่อวิชา 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

     EGEE 324 Telecommunication 
Laboratory I 

  

     วศฟฟ ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ย้าย
กลุ่มวิชาจาก
เฉพาะเลือกไป
เฉพาะบังคับ 

      EGEE 325 Optical Communication   

      วศฟฟ ๓๒๗ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒ ๑ (๐-๓-๑) เพิ่มรายวิชา 
      EGEE 327 Telecommunication 

Laboratory II 
  
 

      วศฟฟ ๓๖๒ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 
      EGEE 362 Digital Signal Processing   
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๒๓๖ 

 

 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

วศฟฟ ๓๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ปรับ
รหัสวิชา และ 
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

EGEE 326 Antenna  Engineering   EGEE 422 Antenna  Engineering   

      วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

      EGEE 427 Microwave Engineering   

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                 ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                       ๖ หน่วยกิต   

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สาขาไฟฟ้าสื่อสาร   

วศฟฟ ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)       ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ย้าย
กลุ่มวิชาจาก
เฉพาะเลือกไป
เฉพาะบังคับ 

EGEE 320 Principles of 
Communication Systems 

        

วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง ๓ (๓-๐-๖)       ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

EGEE 321 Communication Network and 
Transmission Lines 
 
 

     

วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖)       ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

EGEE 322 Digital Communication     
 

    

วศฟฟ ๓๒๓ การแพร่กระจายของคล่ืนวิทยุ ๓ (๓-๐-๖)       ยกเลิกการ
เรียน EGEE 323 Radio Wave Propagation         

วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑ ๓ (๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชา 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายกลุ่มวิชา

EGEE 324 Telecommunication 
Laboratory 

  EGEE 324 Telecommunication 
Laboratory I 
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๒๓๗ 

 

 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

วศฟฟ ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง ๓ (๓-๐-๖)       ปรับค า
บรรยาย
รายวิชา ย้าย
กลุ่มวิชาจาก
เฉพาะเลือกไป
เฉพาะบังคับ 

EGEE 325 Optical Communication         

วศฟฟ ๓๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมสายอากาศ ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ปรับ
รหัสวิชา และ 
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

EGEE 326 Antenna  Engineering   EGEE 422 Antenna  Engineering   

วศฟฟ ๔๒๐ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๓ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ปรับ
รหัสวิชา และ 
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ และ
ย้ายแผนการ
ศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
ไปชั้นปีท่ี ๓ 

EGEE 420 Data Communication and 
Network 

  EGEE 323 Data Communication and 
Network 

  

วศฟฟ ๔๒๑ การสื่อสารไร้สาย ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๒๑ การสื่อสารเคลื่อนท่ี ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับชื่อวิชา  

EGEE 421 Wireless Communication   EGEE 421 Mobile Communication   

วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๓ (๓-๐-๖)    ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
ย้ายกลุ่มวิชา
จากเฉพาะ
เลือกไปเฉพาะ
บังคับ 

EGEE 427 Microwave Engineering      

วศฟฟ ๔๒๙ โทรคมนาคมสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)       ยกเลิกการ
เรียน 
 

EGEE 429 Modern 
Telecommunication 
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๒๓๘ 

 

 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

      วศฟฟ ๔๒๘ เทคโนโลยีพลิกผัน ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 428 Disruptive Technology   

สาขาระบบควบคุมและแมคคาทรอนิกส์ สาขาระบบควบคุมและแมคคาทรอนิกส์   

วศฟฟ ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 430 Introduction to Factory 
Automation 

  EGEE 430 Introduction to Factory 
Automation 

  

วศฟฟ ๔๓๓ หุ่นยนต์ขั้นแนะน า  ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๓๓ หุ่นยนต์ขั้นแนะน า  ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 433 Introduction to Robotics   EGEE 433 Introduction to Robotics   

วศฟฟ ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 434 Intelligent Control System   EGEE 434 Intelligent Control System   

      วศฟฟ ๔๓๑ ระบบควบคุมแบบดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 431 Digital Control System   

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์   

วศฟฟ ๔๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)       ยกเลิกการ
เรียน EGEE 442 Biomedical Electronics         

วศฟฟ ๔๔๖ วงจรรวมแอนะล็อก ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๔๖ วงจรรวมแอนะล็อก ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 446 Analog Integrated Circuits   EGEE 446 Analog Integrated Circuits   

      วศฟฟ ๔๔๐ การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 440 Digital Integrated Circuits 
Design 

  

สาขาไฟฟ้าก าลัง สาขาไฟฟ้าก าลัง   

วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 451 Illumination Engineering   EGEE 451 Illumination Engineering   

วศฟฟ ๔๕๔ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๕๔ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา EGEE 454 Electric Drives   EGEE 454 Electric Drives   

วศฟฟ ๔๕๗ การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงานไฟฟ้า 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๕๗ การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า 

๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

EGEE 457 Electrical Energy Conservation and 
Management 

EGEE 457 Electrical Energy Conservation and 
Management 

วศฟฟ ๔๕๙ คุณภาพระบบไฟฟ้าก าลังขั้น
แนะน า 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๕๙ คุณภาพระบบไฟฟ้าก าลังขั้น
แนะน า 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 459 Introduction to Power 
System Quality 

  EGEE 459 Introduction to Power 
System Quality 
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๒๓๙ 

 

 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 

      วศฟฟ ๔๕๕  พลังงานหมุนเวียน ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 455 Renewable Energy   

   วศฟฟ ๔๕๖  การออกแบบแหล่งจ่ายก าลัง
แบบสวิตซ์ 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   EGEE 456 Design of Switched-Mode 
Power Supplies 

  

สาขาประมวลผลสัญญาณ สาขาประมวลผลสัญญาณ   

วศฟฟ ๔๖๔ การประมวลผลภาพดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๖๔ การประมวลผลภาพดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 464 Digital Image Processing   EGEE 464 Digital Image Processing   

วศฟฟ ๔๖๖ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖)    ยกเลิกการ
เรียน EGEE 466 Digital Signal Processing      

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

วศฟฟ ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

EGEE 481 Computer Network System   EGEE 481 Computer Network System   

วศฟฟ ๔๘๖ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๘๖ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

EGEE 486 System Analysis and Design EGEE 486 System Analysis and Design   

      วศฟฟ ๔๘๒ การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย  ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE  482 Multimedia Applications   

      วศฟฟ ๔๘๔   การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 484 Internet of Things 
Applications 

  

      วศฟฟ ๔๘๕ เทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์กับการ
ประยุกต์ใช้งาน   

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

      EGEE 485 Audio Visual Technology 
and Applications 

  

   วศฟฟ ๔๘๐ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และ
โครงข่าย 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   EGEE 480 Computer and Network Security 

สาขาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ สาขาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ   

วศฟฟ ๔๙๒-
๔๙๙ 

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(...) 

๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๙๓ -
๔๙๙ 

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(...) 

๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา 

EGEE 492-
499 

Special Topics in Electrical 
Engineering(…) 

  EGEE 493-
499 

Special Topics in Electrical 
Engineering(…) 
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๒๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์พิเศษ 
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๒๔๒ 

 

 

 

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล นายฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช  
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตรจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
    ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Electrical Engineering University of Pittsburgh 
Pittsburgh, USA ๒๕๔๓ 

Ms.C. Electrical Engineering University of Pittsburgh 
Pittsburgh, USA ๒๕๓๘ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๔ 
 
 งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Embedded Systems  
๒) Digital Signal Processing 

        ๓) Mathematical Modeling 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 โครงการวิจัย      
๑) โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบเฝ้าติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่าน

เครือข่ายระบบสื่อสาร พ.ศ.2556-2557) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ 
และเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนการน าเข้าหรือลดภาระรายจ่ายของประเทศ” 

 ผลงานวิจัย 
๑) K. Preechawai, C. Neatpisarnvanit, T. Ngarmukos, and P. Naiyanetr, “A Wireless Portable 

Electrocardiogram Monitoring System for Continuous Cardiac Activity Recording,” Proc 3rd IASTED 
International Conference on Telehealth and Assistive Technology, TAT 2016, October 6-8, 2016, 
Zurich, Switzerland. 

๒) นายชนะโชค ศรีพุ่มไข่  นายธนากร รัตนะวงศ์กุล  นายภาณุพนธ์ สวนสมยั ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย และฉัตรชัย เนตรพิศาลว
นิช”การพัฒนาเครื่องมือทดสอบหน้าสัมผัสรีเลย์ส าหรับรถไฟฟา้บีทีเอส ”การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟา้คร้ังที่ 38 
EECON38, วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558, ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๔๓ 

 

 

 

 บทความทางวิชาการ 
        - 
 หนังสือ / ต ารา  

- 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- 
 

ภาระงานสอน 
           ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๒ วศฟฟ ๓๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
๓(๓-๐-๖) 

๓ วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโพรเซสเซอร ์ ๓(๒-๓-๕) 
๔ วศฟฟ ๔๖๖ การประมวลสัญญาณดิจิทัล ๓(๓-๐-๖) 
๕ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
๑(๐-๓-๑) 

๖ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙) 
 
            ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)  

 ๑    
 ๒    
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๒๔๔ 

 

 

 

๒. ชื่อ-นามสกุล นายพงศธร เศรษฐีธร  
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตรจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
   ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Telecommunication The University of 

Manchester, UK 
๒๕๕๐ 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) Telecommunication 
๒) Enterprise Architecture  
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวิชาการ      
๑)  โครงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ยาและเวชภัณฑ์แห่งชาติ ระยะที่ 1 กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
(๒๕๕๙-ปัจจุบัน) 
๒)  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส าหรับ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะที่ ๑ (๒๕๖๑-ปัจจุบัน) 
๓) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการและทรัพยากร คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชและพยาบาล ระยะท่ี ๑ 

(๒๕๖๐-๒๕๖๑)   
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๒๔๕ 

 

 

 

 ผลงานวิจัย 
 ๑)  P. Sedtheetorn, and T. Chulajata, “Accurate Spectral Efficiency Analysis for Non 
Orthogonal Multiple Access,” ICACT Transactions on Advanced Communications Technology (TACT), 
vol. 5, issue 3, May 2016. 
 ๒) P. Sedtheetorn and K. Panyim, “Accurate Uplink Spectral Efficiency for Non Orthogonal 
Multiple Access in Nakagami Fading” in IEEE proceedings of ECTICON, June 2016, pp. 24-27. 
 ๓) P. Sedtheetorn and T. Chulajata, “Spectral efficiency evaluation for non-orthogonal 
multiple access in Rayleigh fading” in IEEE proceedings of ICACT, February 2016, pp. 747-750. 
 ๔) T. Chulajata and P. Sedtheetorn, “Theoretical Analysis on Spectral efficiency of Non 
Orthgonal Multiple Access in Nakagami fading” in IEEE proceedings of ICCSCE, November 2015, pp. 
158-162. 
 ๕) J. Hansawangkit, and P. Sedtheetorn, “A New Rate Optimization Technique for 
Femtocell Networks” in IEEE Proceedings of ECTI, June 2015, pp. 1-4. 
 ๖) P. Sedtheetorn, “Theoretical Analysis on Spectral Efficiency of Semi-Orthogonal 
Downlink Communications in Mobile Cellular Systems” in IEEE Proceedings of ISPACS, Nov 2013, pp. 
636-639. 
 ๗) P. Sedtheetorn, “The Exact Performance Evaluation for Modern Wireless 
Communications in Nakagami Fading” in IEEE Proceedings of ISCIT, Sep 2013, pp. 10-13. 
 

 บทความทางวิชาการ 
         ๑)  พงศธร เศรษฐีธร รัฐพล ศรุติรัตนวรากุล โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ การบริหารจัดการคลื่นความถี่.วารสาร 
กสทช. ประจ าปี ๒๕๕๙. ๒๕๕๙ ธันวาคม:๑:๑๕๑-๑๖๖  

 หนังสือ / ต ารา  
  ๑)  การสื่อสารดิจิทัล ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๐๓-๓๓๙๕-๑ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๒)  ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ISBN ๙๗๘-๙๗๔-
๐๓-๒๔๑๖-๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ผู้แต่งร่วม) 
  ๓)  หลักการไฟฟ้าสื่อสาร ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๐๓-๒๗๗๐-๗  พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ผู้แต่งร่วม)  
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๒๔๖ 

 

 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
                - 
ภาระงานสอน 
     ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและสถิต ิ ๓(๓-๐-๖) 
๒ วศฟฟ ๓๒๑ สายส่งและโครงข่ายสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) 
๓ วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดจิิตอล ๓(๓-๐-๖) 
๔ วศฟฟ ๔๒๙ การสื่อสารไรส้ายสมัยใหม ่ ๓(๓-๐-๖) 
๕ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
๑(๐-๓-๑) 

๖ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙) 
 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)  

 ๑    
 ๒    

  
๖.  อ่ืน ๆ .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๔๗ 

 

 

 

๓. ชื่อ-นามสกุล นายภูมินท์ กิระวานิช 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตรจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานทีท่ างาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D Electrical Engineering University of Missouri-Columbia, USA ๒๕๔๓ 
M.Sc. Electrical Engineering University of Missouri-Columbia, USA ๒๕๔๑ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๓๘ 

         
   งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. Biotechnology 
๒. Bioelectrics 
๓. Terahertz pulse antenna 
๔. Semiconductor device simulation  

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

๑. P. Kirawanich, “An emission management framework for implementing a large railway system 
with interface complexity,” IEEE EMC Magazine, no. 2, 2018 (in press). 

๒. Code of Practice “Electromagnetic compatibility management plan for electrical equipment in 
accordance with railway standards”, 2017. 

๓. Kirawanich, P., (2016), “Managing EMC in Bangkok Mass Rapid Transit-Purple Line Project”, Rail 
Newcastle Talks 2016, Newcastle University, 13 -17 June 2016. 

๔. Songnuan, W., Siriwattanakul, U., and Kirawanich, P., (2015), “Physiological and genetic 
analyses of Arabidopsis thaliana growth responses to electroporation,” IEEE Transactions on 
NanoBioscience, vol. 40, page 773-779, 2015. 

๕. S. Chaturongakul and P. Kirawanich, “Electropermeabilization responses in Gram-positive and 
Gram-negative bacteria,” Journal of Electrostatics 71 (2013) 773-777.  
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๒๔๘ 

 

 

 

งานแต่งต าราและหนังสือ  
- 
ภาระงานสอน  

             ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๒ วศฟฟ ๒๑๘ ปฎิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) 
๓ วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑(๐-๓-๑) 
๔ วศฟฟ ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง ๓(๓-๐-๖) 
๕ วศฟฟ ๓๕๓ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) 
๖ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๗ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ )๙-๐-๖(  

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๒ วศฟฟ ๒๑๘ ปฎิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) 
๓ วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วศฟฟ ๓๒๗ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๒ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วศฟฟ ๓๒๕ การสื่อสารทางแสง ๓(๓-๐-๖) 
๕ วศฟฟ ๓๕๓ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) 
๖ วศฟฟ ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ๓(๓-๐-๖) 
๗ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๘ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ )๙-๐-๖(  
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๔๙ 

 

 

 

 
๔. ชื่อ-นามสกุล นายศุภชัย ไพบูลย์ 

  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตรจารย์  
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
๒๕๓๕ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
๒๕๓๐ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Electromagnetic Wave Propagation Modeling 
๒) Energy Management System 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 โครงการวิจัย      

๑)  การพัฒนาแบบจ าลองการแพร่กระจายคลื่นแบบ Semi-deterministic  ส าหรับเครือข่าย 5G 
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นิช. การพัฒนาเครื่องมือทดสอบหน้าสัมผัสรีเลย์ส าหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 
๓๘ (EECON-38); ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘; โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา. 
หน้า ๒๙๗-๓๐๐ 
 ๓) Aye TPP, Htet ZL, Singhavilai T, Naiyanetr P. Effect of intra-aortic balloon pump on 
coronary blood flow during different balloon cycles support: A computer study. 2015 37th Annual 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC); 2015 25-29 
Aug. 2015. P. 3303-3306. 
 ๔) Htet ZL, Aye TPP, Singhavilai T, Naiyanetr P. Hemodynamics during Rotary Blood Pump 
support with speed synchronization in heart failure condition: A modelling study. 2015 37th Annual 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC); 2015 25-29 
Aug. 2015. P. 3307-3310. 
 

 บทความทางวิชาการ 
 - 

 หนังสือ / ต ารา  
ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย. ระบบปอ้นพลังงานไฟฟ้าส าหรับการขับเคลื่อนรถไฟ. ใน: วเรศรา วีระวัฒน์, บรรณาธิการ. ระบบ
รางขั้นพ้ืนฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด; ๒๕๕๙. หน้า ๖-๑ – ๖-๓๘. 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
- 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๕๗ 

 

 

 

ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

๑(๐-๓-๑) 

๒ วศฟฟ ๓๕๔ ปฎิบัติการไฟฟ้าก าลัง ๑(๐-๓-๑) 
๓ วศฟฟ ๓๕๕ ปฎิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) 
๔ วศฟฟ ๔๕๒ โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีย่อย ๓(๓-๐-๖) 
๕ วศฟฟ ๔๕๗ การอนุรักษ์และการจดั

การพลังงาน 
๓(๓-๐-๖) 

๖ วศฟฟ ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและ
รีเลย ์

๓(๓-๐-๖) 

๗ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

๑(๐-๓-๑) 

๘ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)  

 ๑    
 ๒    

  
๖.  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                                         คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๕๘ 

 

 

 

๗. ชื่อ-นามสกุล นายวรากร เจริญสุข  
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  
       ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Electrical Engineering 
Vanderbilt University, 

Tennessee, U.S.A. 
๒๕๔๔ 

MS. Electrical Engineering 
Vanderbilt University , 

Tennessee, U.S.A. 
๒๕๔๑ 

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๒๕๓๔ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Biomedical Signal Processing, System Modeling and Identification 
๒) Wavelet Analysis and Time-Frequency Distribution 
๓) Robotics and Control System Technology  
๔) Human Motion Analysis and Rehabilitation Technology 
๕) Development of Prostheses and Orthoses for Rehabilitation  

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 โครงการวิจัย      
๑) Development of Telerehabilitation System for Patient Movement Rehabilitation 
๒) Development of System for Human Lower Limb Movement Rehabilitation 
๓) Development of ECG Multichannel Vest to Increase the Capability of Non-invasive 

Diagnosis of Arrhythmia 
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๒๕๙ 

 

 

 

๔) Development of Human Upper Extremities Prosthesis and Dexterous Hand for 
Rehabilitation        

๕) Development of Exoskeleton Arm for Enhancing Human Limb Movement 
๖) Development of Human Postural Sway Perturbation System:  Granted by NECTEC. 
๗) A Study of Development of an Intelligent Vehicle: Steering Control Part:  Granted by 

NECTEC-MTEC. 
 

 ผลงานวิจัย 
๑) Thunyanoot Prasertsakul, and Warakorn Charoensuk,” Estimation the Center of Pressure 

with Bi-Planar”, The 2015 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2015) 
Pattaya, Thailand, IEEE Conference Publications pp 1-5. 

๒) Thunyanoot Prasertsakul, Yodchanan Wongsawat, and Warakorn Charoensuk, “Human 
Postural Stability Model and Artificial Neural Network for Prediction the Center of 
Pressure”, Proceedings of the International Electrical Engineering Congress 2014 (iEECON 
2014), 19-21 March 2014, Pattaya, Thailand, Conference Proceedings 

๓) Jutamat Pinitlertsakun, Mahesak Rachagorngij, and Warakorn Charoensuk," Design of 
Prosthetic Knee Component To Assist Stair Ascending Gait " , The 2013 Biomedical 
Engineering International Conference (BMEiCON-2013),  23-25 October 2013, Krabi, 
Thailand, Conference Proceedings. pp.134 

๔) Thunyanoot Prasertsakul and Warakorn Charoensuk," Virtual Pattern Classification of 
Upper Limbs Motion Using Artificial Neural Networks" , The 2013 Biomedical Engineering 
International Conference (BMEiCON-2013),  23-25 October 2013, Krabi, Thailand, 
Conference Proceedings. pp.133 

๕) Pongphan Pongpanitanont, Wichian Sittiprapaporn, and Warakorn Charoensuk," Effect of 
musical tones in auditory perception analysis using nonlinear model", The2012 Biomedical 
Engineering International Conference (BMEiCON-2012), 5-7 December 2012, Ubon 
Ratchathani, Thailand & Champasak, Laos, Conference Proceedings. pp.98 

๖) Pongphan Pongpanitanont, and Warakorn Charoensuk," EMG Classification Using The 
Second Order Volterra Series", The2012 Biomedical Engineering International Conference 
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๒๖๐ 

 

 

 

(BMEiCON-2012),  5-7 December 2012, Ubon Ratchathani, Thailand & Champasak, Laos, 
Conference Proceedings. pp.98 

๗) Jutamat Pinitlertsakun, and Warakorn Charoensuk," Knee Angle Prediction during Stair 
Ascending Gait of Trans-Femoral Amputee: Neural networks application", The 2012 
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2012),  5-7 December 2012, 
Ubon Ratchathani, Thailand & Champasak, Laos, Conference Proceedings. pp.97 

๘) Thunyanoot Prasertsakul, Jutamanee Poonsiri, and Warakorn Charoensuk," Prediction gait 
during ascending stair by using Artificial Neural Networks", The 2012 Biomedical Engineering 
International Conference (BMEiCON-2012), 5-7 December 2012, Ubon Ratchathani, Thailand 
& Champasak, Laos, Conference Proceedings. pp.65 

๙) Mahesak Rajakornkij, Thunyanoot Prasertsakul, and Warakorn Charoensuk," Designing the 
LeHab robot for passive exercise in neurological patients" IEEE-CYBER 2012, 27-31 May 
2012, Conference Proceedings. pp 321-326. 

 

 บทความทางวิชาการ 
 - 

 หนังสือ / ต ารา  
 - 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๖๑ 

 

 

 

ภาระงานสอน 
   ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศอก ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) 
๒ วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคมุ ๓(๓-๐-๖) 
๓ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
๑(๐-๓-๑) 

๔ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙) 
 
  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)  

 ๑    
 ๒    

  
๘. อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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๒๖๒ 

 

 

 

๘ ชื่อ-นามสกุล นายกฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
      ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๘ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Telecommunication 
๒) Image Processing  

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวิชาการ 

๑)  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ “ที่ปรึกษาทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาต ามแนวโรงเรียนวิทยาศาสตร์
มาตรฐานสากล” (๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

  ๒)  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธ์และด าเนินการฝึกอบรมและบ่มเพาะผู้ประกอบการ

SMEs/OTOP สู่อีคอมเมิร์ซระดับสากลประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 ผลงานวิจัย 

๑)  K. Asavaskulkiet, “Face Hallucination with linear regression model in Semi-Orthogonal 
Multilinear PCA method” in proceedings of CMVIT 2018. 

๒) K. Asavaskulkiet and P. huminKirawanich, “A Novel Face Hallucination with an Error 
Regression Model and MPCA IN RGB Color Space” International Journal of Future Computer and 
Communication vol. 2, no. 4 pp. 304-307, 2013 

๓) Y. Tipeng, V. Ayutyanont and K. Asavaskulkiet, “Digital Image Enhancement with Local 
Filtering for Skin Color Detection” International Symposium on Communications and Information 
Technologies (ISCIT 2013) vol. 2, no. pp. 480-484, 2013. 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๖๓ 

 

 

 

๔) K. Asavaskulkiet, “Performance Evaluation in Color Face Hallucination with Error Regression 
Model in MPCA Subspace Method” Fifth International Conference on Graphic and Image Processing 
(ICGIP 2013), Proc. of SPIE vol.9069, pp. 906917-1 - 906917-6, 2013 
 บทความทางวิชาการ 

         - 
 หนังสือ / ต ารา 

- 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- 
ภาระงานสอน 
       ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

๑(๐-๓-๑) 

๒ วศฟฟ ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๓ วศฟฟ ๓๒๔ ปฎิบัติการโทรคมนาคม ๑(๐-๓-๑) 
๔ วศฟฟ ๕๑๖ การประมวลผลสัญญาณภาพ ๓(๓-๐-๖) 
๕ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
๑(๐-๓-๑) 

๖ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙) 
    

 
      ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)  

 ๑    
 ๒    

  
อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
๒๖๔ 

 

 

 

๙ ชื่อ-นามสกุล ...... นายธัชชะ  จุลชาต  
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  …ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
  สังกัด ....ภาควิศวกรรมไฟฟ้า  
  สถานที่ท างาน ......คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
    ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Electrical Engineering Wichita State University, USA ๒๕๔๖ 
MS.EE. Electrical Engineering Wichita State University, USA ๒๕๓๙ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๕ 

 
 
   งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  Wireless communications 
๒)  Network planning 
๓)  Enterprise Architecture 

 
   ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  )ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 ผลงานวิจัย 

๑) P. Sedtheetorn and T. Chulajata, "Uplink spectral efficiency for non-orthogonal multiple 
access in rayleigh fading," in The 18th International Conference on Advanced 
Communications Technology (ICACT 2016), 2016. 

๒) P. Sedtheetorn and T. Chulajata, "Spectral efficiency evaluation for non-orthogonal multiple 
access in rayleigh fading," in The 18th International Conference on Advanced 
Communications Technology (ICACT 2016), 2016. 

๓) J. Hansawangkit, T. Chulajata, and P. Sedtheetorn, "A new rate optimization technique for 
femtocell networks," in The 12th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-
CON), 2015. 

๔) T. Chulajata and P. Sedtheetorn, "Theoretical analysis on spectral efficiency of non 
orthogonal multiple access in nakagami fading," in 5th IEEE International Conference On 
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๒๖๕ 

 

 

 

Control System, Computing and Engineering, 2015, pp. 158-161. 
๕) T. Chulajata and T. Pritranan, "Area prediction for digital two-way radio communications using 

irregular terrain model (ITM) in a suburban area," in The 29th International Technical 
Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, 2014, pp. 158-160. 

 
 บทความทางวิชาการ 

         ๑)  P. Sedtheetorn and T. Chulajata, “Accurate Spectral Efficiency Analysis for Non 
Orthogonal Multiple Access,” in ICACT Transactions on Advanced Communications Technology 
(TACT), Vol. 5, Issue 3, May 2016, pp. 844-850. 
 
 
 
 
 
 ภาระงานสอน 

      ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

 ๑ วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
 ๒ วศฟฟ ๓๒๐ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
    

 
      ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

 ๑    
 ๒    

 
๖.  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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๒๖๖ 

 

 

 

๑๐ ชื่อ-นามสกุล นายชัชวาลย์ เยรบุตร  
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Electrical Engineering Texas A&M University, 
USA ๒๕๔๗ 

Ms.C. Electrical Engineering Pennsylvania State 
University, USA  ๒๕๔๓ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

๒๕๓๗ 

 
  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑. Power electronics 

๒. Renewable energy 

๓. Electromechanical drives 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 โครงการวิจัย 

๑. Parallel Regenerative Inverter that can Reduce Power Loss 30% for Elevators (EGAT & 
NSTDA 2014-2017) 

๒. High Efficiency Microinverter for Solar Cells (Mahidol University 2016-2017) 
 
 ผลงานวิจัย 

๑. C. Jerputra and S. Tiptipakorn, “Performance and Economic Analysis of a Plug and Play 
Regenerative Brake for Improving Energy Efficiency for Traction Elevators,” IOP Conf. 
Series: Earth and Environmental Science  2017 . 

๒. W. Lao-atiman, S. Chiraphatphimon, N. Sinbuathong, C. Jeraputra and C. Sakdaronnarong, 
“Hydrogen and Electricity Production from Anaerobic Digestion of Rice Vermicelli 
Wastewater by Mixed Acidophilic Consortia in a Microbial Fuel Cell,” 2016 IEEE 
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๒๖๗ 

 

 

 

International Conference on Sustainable Energy Technologies. 
๓. S. Dowruang, J. Theeranan, P. Bumrungsri, C. Jeraputra, “Optimal Voltage Vector 

Sequences on Model Predictive Control for a Grid Connected Three-Phase Voltage Source 
Inverter,” IEEE Proc. ECTI Conf 2016. 

๔. T. Alunpipatthanachai, S. Bhatranand, C. Jeraputra, “Design of a Single Stage PFC LED 
Driver with a Leakage Energy Recycling Circuit,” IEEE Proc. ECTI Conf 2016. 

๕. S. Dowruang, P. Bumrungsri, C. Jeraputra, “Improved Voltage Vector Sequences on Model 
Predictive Control for a Grid-Connected Three-Phase Voltage Source Inverter,” Procedia 
Computer Science iEECON 2016 

๖. P. Bunpukdee, J. Theerana, C. Jeraputra, “Experimental Validation of a Matrix Converter 
Fed Induction Generator for Renewable Energy Sources,” Procedia Computer Science 
iEECON 2016. 

๗. D. Sulong, C. Jeraputra, “Design and Implementation of a Microinverter for Solar PV 
Rooftops,” IEEE Proc ECTI Conf. 2015. 

๘. C. Jeraputra, P. Bunpukdee, J. Theeranan, “Development and Control of a Matrix 
Converter Fed Induction Generator for Renewable Energy Sources,” R&D Journal of 
Institute of Engineers, 2015. 

๙. D. Sulong, C. Jeraputra, “A Grid Connected Flyback Inverter with a DC Active Filter,” 
Applied Mechanics and Materials, iEECON Conf. 2015. 

๑๐. C. Sakdaronnarong, A. Ittitanakam, W. Tanubumrungsuk, S. Chaithong, S. Thanosawan, N. 
Sinbuathong, C. Jeraputra “Potential of lignin as a mediator in combined systems for 
biomethane and electricity production from ethanol stillage wastewater,” Renewable 
Energy (2015), pp 242 – 248. 

๑๑. C. .Sakdaronnarong, S. Thanosawan, S. Chaithong, N. Sinbuathong, C. Jeraputra, 
“Electricity production from ethanol stillage in two-compartment MFC,” Fuel Journal, 
2013, pp 382-386. 

 
 หนังสือ / ต ารา  

๑. Electric Machines and Transformer 
๒. (Book chapter) Fundamentals of Electrical Engineering 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- 
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๒๖๘ 

 

 

 

 ภาระงานสอน 
         ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 

           

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)  

 ๑    
 ๒    

  
อ่ืน ๆ .......................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๒ วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๑ )๐-๓-๑(  
๓ วศฟฟ ๒๕๕ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า ๓ )๓-๐-๖(  
๔ วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ๓ )๓-๐-๖(  
๕ วศฟฟ ๓๕๔ ปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง ๑ )๐-๓-๑(  
๖  วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๗ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๘ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า        ๓(๓-๐-๙) 
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๒๖๙ 

 

 

 

๑๑ ชื่อ-นามสกุล นายเซง   เลิศมโนรัตน์ 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
  คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D Biomedical Engineering Case Western Reserve 

University 
๒๕๔๗ 

MS Biomedical Engineering Case Western Reserve 
University 

๒๕๔๓ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล ๒๕๓๙ 
 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Medical Device 
๒) Rehabilitation 
๓) Assistive Device for Disable 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานวิจัย  

 ๑) เดินดี “เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตก” 
 ๒) ฝึกฝน “ระบบบ าบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเมชั่น 
 ๓) จดจ า “เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์แบบพกพา 

 โครงการวิจัย 
๑) เดินดีทั่วไทย “ผลิตและบริจาคเครื่องเดินดีให้โรงพยาบาลรัฐกว่า 300 โรงพยาบาล”  ด้วยเงินสนับสนุน

จาก 20 หน่วยงาน  (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
๒) ฝึกฝนทั่วไทย “ผลิตและบริจาคเครื่องฝึกฝนให้โรงพยาบาลรัฐกว่า 40 โรงพยาบาล”   สนับสนุนโดย 

สวทช  และ วช (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
 

 บทความทางวิชาการ 
         - 
 หนังสือ / ต ารา 

- 
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 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

เลขอนุสิทธิบัตร  วันประกาศ 
๑๑๑๗๔ อุปกรณ์บ าบัดแขนและระบบการท างานของอุปกรณ์โดยใช้

แถบสีเป็นตัวช่วย 
๑๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ 
๑๑๔๘๖ อุปกรณ์บ าบัดแขนและระบบการท างานของอุปกรณ์นั้น ๑๓ พฤกษาคม 

๒๕๕๙ 
๕๒๒๗๔ เครื่องจดบันทึกและคีย์บอร์ดส าหรับควบคุมอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ 
๑๑ เมษายน 

๒๕๕๙ 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
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๒ วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
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๔ วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑ )๐-๓-๑(  
๕ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๖ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า      ๓(๓-๐-๙) 
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 ๑๒   ชื่อ-นามสกุล นางอารณีย์ พันกะหรัด 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. 
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   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
พ.ศ. 

Post-
Doctoral 

MRI Research Boston University , USA ๒๕๕๒ 

Ph.D Bioengineering University of Pennsylvania, 
USA 

๒๕๕๐ 

B.S.E. Biomedical Engineering and Electrical 
Engineering 

Duke University, USA ๒๕๔๔ 

 
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ  

๑) MRI pulse sequence development 
๒) Ultra-short echo time (UTE) for MR imaging of solid bone. 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

๑) AE. Ercan, A. Techawiboonwong, MJ. Versluis, AG. Webb, I. Ronen, “Diffusion-weighted chemical shift 
imaging of human brain metabolites at 7T,” Magnetic Resonance in Medicine 2015 

๒) I.Ronen, M. Budde, AE. Ercan, J. Annese, A. Techawiboonwong, AG. Webb, “Microstructural 
organization of axons in the human corpus callosum quantified by diffusion-weighted magnetic 
resonance spectroscopy of N-acetylaspartate and post-mortem histology,” J Brain Structure and 
Function 2014. 

       ๓)  F. Branzoli, A. Techawiboonwong, HE. Kan, AG. Webb, I. Ronen, “Functional diffusion-weighted 
magnetic resonance spectroscopy of the human primary visual cortex at 7T,” Magnetic Resonance in 
Medicine 2013. 
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งานแต่งต าราและหนังสือ 
ไม่มี 
 
ภาระงานสอนในปัจจบุัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รหัสรายวิชา  
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๒ วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓(๓-๐-๖) 
๓ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๔ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ )๓-๐-๖(  
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๑๓   ชื่อ-นามสกุล นายสุรโชค ธนพิทักษ์  
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Electrical Engineering Imperial College 
London, UK ๒๕๕๕ 

Ms.C. Analogue and Digital 
IC Design 

Imperial College 
London, UK ๒๕๕๐ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

๒๕๔๖ 

 
งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Low Power Analog IC Design  
๒) Bio-inspired Electronics 

        ๓) ISFETs Sensors 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 โครงการวิจัย      
๑ โครงการวิจัยเรื่อง "วงจรกรองความถ่ีต่ าผ่านแบบลูกผสม OTA-C และ Source Follower  "(๒๕๕๘) ทุน

ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
๒) โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา Threshold voltahe variation ของ glucose EnFET” (๒๕๕๖) ทุน

นักวิจัยใหม่ วท. 
๓) โครงการวิจัย “การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือดแบบฝังในร่างกายท่ีเหมาะสมกับการ

ผลิตในเชิงอุตสาหกรรม” (๒๕๕๖) ทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ผลงานวิจัย 
๑) Thanapitak, S. and C. Sawigun, "Flipped voltage follower ISFET readout circuits," 2016  

5th International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE), Hsinchu, 2016, pp. 1-2. 
๒) Thanapitak, S. and C. Sawigun, "A hybrid OTA-C notch filter for physiological signal 

acquisition," 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical 
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๒๗๔ 

 

 

 

Engineering (ICITEE), Chiang Mai, 2015, pp. 504-507. 
๓) Thanapitak, S., "An 1 V–1 nW source follower ISFET readout circuit for biomedical 

applications," in Science and Information Conference (SAI), 2015 , vol., no., pp.1118-1121, 28-30 
July 2015 

๔) Thanapitak, S., "OTA-C differentiator for large time constant applications," in Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-
CON), 2015 12th International Conference on , vol., no., pp.1-4, 24-27 June 2015 

๕) Thanapitak, S.; Sawigun, C., "A 9.19 nW hybrid OTA - Source follower biquad lowpass filter," 
in TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, vol., no., pp.1-4, 22-25 Oct. 2014 

๖) Thanapitak, S., "An 1-V, 74-dB, sub-Hz Gm-C filter based on a modular transconductance 
reduction technique," in Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology (ECTI-CON), 2014 11th International Conference on , vol., no., pp.1-5, 
14-17 May 2014  

๗) Thanapitak, S., "An 1-V wide-linear-range weak inversion operational transconductance 
amplifier for low power applications," Intelligent Signal Processing and Communications 
Systems (ISPACS), 2013 International Symposium on , vol., no., pp.497,500, 12-15 Nov. 2013 

๘) Thanapitak, S.; Kirawanich, P.; Wilairat, D.; Sedtheethorn, P., "Temperature independent log 
domain filter," Communications and Information Technologies (ISCIT), 2013 13th International 
Symposium on , vol., no., pp.357,360, 4-6 Sept. 2013 

 
 บทความทางวิชาการ 
๑) Thanapitak, S., P. Pawarangkoon, and C. Sawigun, "A Flipped Voltage Follower Second-Order 

Bandpass Filter," Journal of Circuits, Systems and Computers, p. 1750112, 2017. 
๒) Thanapitak, S.; Toumazou, C., "A Bionics Chemical Synapse," Biomedical Circuits and Systems, 

IEEE Transactions on , vol.7, no.3, pp.296,306, June 2013 
 หนังสือ / ต ารา  

- 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
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ภาระงานสอน 
        ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 
 
 
              

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 
 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)  

 ๑    
 ๒    

  
๖.  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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ปฎิบัติการการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑ )๐-๓-๑(  

๓ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
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๒๗๖ 

 

 

 

๑๔  ชื่อ-นามสกุล . นายพรชัย ชันยากร.  
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  …อาจารย์ ดร.  
  สังกัด ....ภาควิศวกรรมไฟฟ้า..  

  สถานที่ท างาน ......คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล........ 
 
ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
D.Sc. Computer Engineering George Washington University, USA ๒๕๔๖ 
M.Sc. Computer Sciences George Washington University, USA ๒๕๔๒ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. Signal processing and applications 
๒. IoT applications and security 
๓. Embedded systems 
๔. Information system integration 
๕. Data analysis and data sciences 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑. P. Chanyagorn and W. Chanyagorn, “Wireless Activity Reminder System for Pressure Ulcer 
Prevention in IPD patients,” The 5th International Electrical Engineering Congress (IEEE 
iEECON-2017), Pattaya, Thailand, March 8-10, 2017. 

๒. P. Chanyagorn and P. Kiratiwudhikul, “Automatic Control of Fraction of Inspired Oxygen in 
Neonatal Oxygen Therapy using Fuzzy Logic Control,” IEIE Transaction on Smart Processing 
and Computing, vol. 5, no. 2, pp. 107-116, April 2016.  

๓. P. Chanyagorn, B. Kungwannarongkun, and W. Chanyagorn, “Design of Electronic Nursing 
Kardex System for Medication Error Prevention in IPD patients,” Proceeding of the 6th 
International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE-2016), 
Penang, Malaysia, Nov 25-27, 2016.  
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๒๗๗ 

 

 

 

๔. P. Chanyagorn and P. Kiratiwudhikul, “Fuzzy Control of Oxygen Gas Content for 
Premature Labor Infants Oxygen Therapy,” Proceeding of International Conference on 
Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC-2016), Da Nang, Vietnam, pp. 
541-545, Jan 27-30, 2016.  

๕. P. Chanyagorn, “One Dimensional Signal Decomposition using Data-driven Features,” 
Proceeding of EECON-38, Ayutthaya, Thailand, pp. 711-716, Nov. 2015. 

๖. P. Chanyagorn and P. Kiratiwudhikul, “Automation Control Algorithm in Gas Mixture for 
Preterm Infant Oxygen Therapy”, in 2015 IEEE International Conference on Consumer 
Electronics – Taiwan (IEEE ICCE-Taiwan 2015), Taipei, Taiwan, p.236-237, 2015.  

๗. P. Kiratiwudhikul and P. Chanyagorn, “Gas mixture control system for oxygen therapy in 
pre-term infants,” Proceeding of 2014 International Conference on Smart Computing, 
Hong Kong, China, pp. 289-294, November 3-5, 2014. 

 
ภาระการสอน 

         ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
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(ภาษาไทย)  
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(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) 
๒ วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓(๓-๐-๖) 
๓ วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก ๓ )๓-๐-๖(  

๔ วศฟฟ ๒๘๑ 
ปฎิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบ
ลอจิก 

๑ )๐-๓-๑(  

๕ วศฟฟ ๒๑๘ ปฎิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๖  วศฟฟ ๒๑๔ ปฎิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๗ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๘ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ )๙-๐-๖(  
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  ๑๕ ชื่อ-นามสกุล นายก่อพร พันธุ์ยิ้ม   
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. 
Telecommunications and 

Networking 
University of Pittsburgh, 

USA 
๒๕๕๓ 

MS 
Telecommunications and 

Networking 
University of Pittsburgh, 

USA 
๒๕๔๖ 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
 
 งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Sensor Networks and IoT  
๒) Information and Network Security 
๓) Wireless and Cellular Networks 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 โครงการวิจัย     
๑) โครงการวิจัย Home Automation Wireless Interference Measurement (บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น 

จ ากัด มหาชน) 2557-2558 
๒) โครงการวิจัย ระบบแจ้งเตือนด้วยบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเครือข่าย 3G (บริษัท ทรู คอร์ปอร์

เรชั่น จ ากัด มหาชน) 2557-2558 
๓) โครงการวิจัย การพัฒนาแอพพลิเคชันติดตามสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 

มหาชน) 2556-2557 
๔) โครงการวิจัย การส ารวจความต้องการด้านการบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับร้านเน็ตคาเฟ่ (บริษัท ทรู คอร์

ปอร์เรชั่น จ ากัด มหาชน) 2556-2557 
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๒๗๙ 

 

 

 

 ผลงานวิจัย 
๑) K. Panyim, P. Krishnamurthy, and A. Le, “Evaluating Partial Random Spatial Retreats with Key 

Predistribution Schemes for Sensor Networks under Jamming Attacks”, International Technical 
Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2014), Phuket, 
Thailand, 2014 

๒) K. Panyim, P. Krishnamurthy, and A. Le, “Secure Connectivity through Key Predistribution with 
Directional Antennas to Cope with Jamming in Sensor Networks”, International Symposium on 
Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2013), Naha, Okinawa, Japan, 
2013 

๓) K. Panyim, P. Krishnamurthy, and A. Le, “On Secure Connectivity with Adjusting Power to 
Cope with Jamming in Sensor Networks”, International Symposium on Intelligent Signal 
Processing and Communication Systems (ISPACS 2013), Naha, Okinawa, Japan, 2013 

 บทความทางวิชาการ 
-  

 หนังสือ / ต ารา  
- 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ภาระงานสอน 
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๑ วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

๑(๐-๓-๑) 

๒ วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
ลอจิก 

๓(๓-๐-๖) 

๓ วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิทลัและการ
ออกแบบลอจิก 

๑(๐-๓-๑) 

๔ วศฟฟ ๓๒๔ ปฎิบัติการโทรคมนาคม ๑(๐-๓-๑) 
๕ วศฟฟ ๔๒๐ การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย ๓(๓-๐-๖) 
๖ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
๑(๐-๓-๑) 

๗ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙) 
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๒๘๐ 

 

 

 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)  

 ๑    
 ๒    

  
๖.  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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๒๘๑ 

 

 

 

  ๑๖   ชื่อ-นามสกุล นางสมนิดา ภัทรนันท์ 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานทีท่ างาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
 ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน 

พ.ศ. 

Ph.D Electrical Engineering Texas A&M University , USA ๒๕๔๗ 
M.S. Electrical Engineering Texas A&M University , USA ๒๕๔๑ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๘ 

 
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ 
๑.Switched mode power supplies 
๒. Power quality 
๓. Renewable and alternative energy resources 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
๑. A. Rientsuvong, S. Bhatranand, W. Charoensuk, “Development of Plantar Pressure 
Measurement Using in Telerehabilitation System for Patient Movement Rehabilitation”, Proc of the 2017 
18th ICAR, July 2017. 
๒. T. Alunpipatthanachai, S. Bhatranand, Chuttchaval Jeraputra, “Design of a Single Stage PFC LED Driver with 
a Leakage Energy Recycling Circuit,” IEEE ECTI Conf 2016. 
๓. P. Bunpukdee, J. Theeranan, S. Bhatranand, C. Jeraputra, “Experimental Validation of Vector Control of an 
Induction Generator Using a Matrix Converter for Renewable Energy Sources,” Proc EECON 38, 2015. 
๔. P. Bunpukdee, S. Bhatranand, C. Jeraputra, “Simulation of Vector Control of a Matrix Converter Fed 
Induction Generator for Renewable Energy Sources,” Proc EECON 38, 2014. 
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๒๘๒ 

 

 

 

งานแต่งต าราและหนังสือ 
ไม่มี 
ภาระงานสอนในปัจจบุัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า   ๓(๓-๐-๖) 
๒ วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) 

๓ วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้เบื้องต้น ๑(๐-๓-๑) 
๔ วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  ๓(๓-๐-๖) 
๕ วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑(๐-๓-๑) 
๖ วศฟฟ ๓๕๕ ปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  

๗ วศฟฟ ๔๕๔ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) 
๘ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๙ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙) 
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๒๘๓ 

 

 

 

      ๑๗  ชื่อ-นามสกุล นายพัฒนาช พัฒนะศรี  
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Systems and Control 
Engineering 

Case Western Reserve 
University, Ohio, USA. ๒๕๔๕ 

MS. Systems and Control 
Engineering 

Case Western Reserve 
University, Ohio, USA. ๒๕๔๑ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 
 
  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Energy System Optimization  
๒) Intelligent Control System  

        ๓) New Product Development  
        ๔) Innovation and Technology Management  
 
 ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 โครงการวิจัย      
๑) โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพ่ือลดการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศส าหรับ

ห้องท่ีท างานร่วมกัน”  (๒๕๕๘) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒) โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาห้องเรียนต้นแบบของวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยแนว

ทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน“(๒๕๖๐) ทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
 

 ผลงานวิจัย 
 
 บทความทางวิชาการ 

 
 หนังสือ / ต ารา  

- 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยระบบธุรกิจ 
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๒๘๔ 

 

 

 

ภาระงานสอนในปัจจบุัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) 

๒ วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้เบื้องต้น ๑(๐-๓-๑) 
๓ วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม ๓(๓-๐-๖) 
๔ วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑(๐-๓-๑) 
๕ วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ )๐-๓-๑(  
๖ วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙) 
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๒๘๕ 

 

 

 

๑๘  ชื่อ-นามสกุล นายสุพรรณ ทิพย์ทิพากร 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถานทีท่ างาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน 

พ.ศ. 

PhD Electrical Engineering 
The University of Texas, Arlington, 

Texas, USA 
๒๕๕๑ 

MS Electrical Engineering 
The University of Wisconsin, Madison, 

Wisconsin, USA 
๒๕๔๔ 

MBA Management 
The University of Toledo, Toledo, 

Ohio, USA 
๒๕๔๐ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 
๒๕๓๘ 

 
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ 
Electric Power Systems  
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

๑. Tiptipakorn, S., Lee, W. -J., Mao, C., and Lu, J., Price Naming on Home Appliance Load Controls in 
Real-Time Pricing Environment, IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2010, p. 1-6 

๒. Tiptipakorn, S., Lee, W. -J., and Wang, L., Enabling Customer Demand and Budget Management in 
Real-Time Pricing Environment, IEEE Industrial & Commercial Power Systems Technical Conference, 
2009, p. 1-6 

๓. Tiptipakorn, S. and Lee, W. -J., A Residential Consumer-Centered Load Control Strategy in Real-Time 
Electricity Pricing Environment, 39th North American Power Symposium, 2007, p. 523-528 

๔. Tiptipakorn, S., A Spectral Bisection Partitioning Method for Electric Power Network Applications, 
Power Systems Engineering Research Center (PSERC) Publication, 2001 
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๒๘๖ 

 

 

 

งานแต่งต าราและหนังสือ  
ไม่มี 
ภาระงานสอนในปัจจบุัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

๑ วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) 
๒ วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง ๓(๓-๐-๙) 
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๒๘๗ 

 

 

 

๑๙ ชื่อ-นามสกุล . วรวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์    
  สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  สถานที่ท างาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

    ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

พ.ศ. 

Master of Science Technical 
Management 

West Coast University ๒๕๓๕ 

Bachelor of 
Engineering 

Computer Engineering King Mongkut of 
Technology,Lardkrabang 

๒๕๓๐ 

 

งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) .Low level – High Level Programming, Assembly,C,Python,PHP, MatLab,LabView............ 

๒)  Embedded System , Internet of Things – Ardunio, Rasp-Pi, NodeMCU, ESP8266 

๓)  3D printing technology and 3D Design 

๔)  Drone technology 

๕)  Audio Visual Technology and Applications 

 

 ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
บทความทางวิชาการ 
๑) ALCOB International Conferences 2011 (Korea)  

– “3D model design teaching for Undergraduates” 
๒) การประชุมวิชาการ “รวมพลคนท าสื่อ” ครั้งที่ 2 “Applying Modul8 on Campus Broadcasting” 
๓) การประชุมวิชาการ “รวมพลคนท าสื่อ” ครั้งที่ 2 “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับสถานีวิทยุชุมชน” 
๔) EECON-32 “การลดต้นทุนการประกอบการวิทยุชุมชนโดยใช้คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้” 

๕) EECON-39 “USAID COMET Teaching Toolkit for engineering students and ABET criteria” 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
๑)  อบรมคณาจารย์ด้าน INNOVATION in Teaching – USAID COMET Model for Teaching  
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๒๘๘ 

 

 

 

๒)  อบรม Infographics ให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   

๓)  อบรม เทคนิคการผลิตสื่อส าหรับการจัดท าบทเรียนออนไลน์ (MOOC) ให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ภาระงานสอน 

  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที่ 
รหัสรายวิชา  

(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  

(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

 ๑ วศฟฟ ๒๑๑  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

๓(๓-๐-๖) 

 ๒ วศฟฟ ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖) 

 ๓ วศฟฟ ๓๒๔ ปฎิบัติการโทรคมนาคม ๑(๐-๓-๑) 
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ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  
หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 
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