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สารบัญ 
หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคณุภาพและมาตรฐาน 3 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 3 
 9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 
 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 6 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 6 
 12. ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 6 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 7 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา  9 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  12 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 56 
 5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน 57 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 59 
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 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 73 
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 3. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 73 



 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� II 

สารบัญ (ต่อ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม ่ 74 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 74 
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 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 78 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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 ภาคผนวก ค  ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 และอาจารยป์ระจําหลักสูตร  121 
ภาคผนวก ง  ตารางเปรีบยเทียบรายวิชาตาม มคอ.1  รายวิชาในหลักสตูร 

และกลุ่มวิชาตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 137 
 ภาคผนวก จ  ระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษา 

ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 140 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควชิา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
รหัสหลักสูตร:   25471811101959 
ภาษาไทย:       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering  Program in  Electrical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering ( Electrical Engineering ) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย):   วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):   B. Eng. ( Electrical Engineering ) 

 
3. วิชาเอก 

 - 
 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
หน่วยกิตรวม  144  หน่วยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 

   หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
 

   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 

  หลักสูตรทางวิชาการ 
 

  หลักสูตรกา้วหน้าทางวิชาการ 
 

  หลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 

  หลักสูตรกา้วหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 

5.3 ภาษาที่ใช ้
 

  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 

  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 
 

  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  ภาษาอังกฤษ  
 

  5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 

  รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
 

  รับทั้งนักศกึษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสยามที่จัดการเรียนการสอนเองโดยตรง 
 

  5.6 การให้ปรญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
 

  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

  ให้ปรญิญามากกว่า 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 
 

  ปริญญารว่มกับสถาบัน............................................................................................. 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 

 - เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พิจารณากลั่นกรองใน
การประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 - คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ……… เมื่อวันที่ ……. เดือน 
…………… พ.ศ. ……….. 
 - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลกัสูตรในการประชุมครั้งที่ …………. เมื่อวันที่ …. เดือน …………… พ.ศ. ……… 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  ในปีการศึกษา  2564 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบวิชาชีพอิสระ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด้านการออกแบบไฟฟ้า 
(2) วิศวกรที่ปรึกษา 
(3) วิศวกรโครงการ 
(4) ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า 
(5) วิศวกรฝ่ายขาย 
(6) วิศวกรฝ่ายซ่อมบํารุง 
(7) นักวิจัย นักวิชาการ 
(8) ธุรกิจส่วนตัว 
(9) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจาํตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง่ และคณุวุฒกิารศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ลํา
ดับ 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 
สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายยงยุทธ  นาราษฎร์ 3401500590xxx วศ.ด. 
 
 

วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2552 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2534 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นางวิภาวัลย์  นาคทรัพย ์ 3460500613xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2544 
(วิศวกรรมการวัดคุม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2535 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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ลํา
ดับ 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 
สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายทัศนัย  พลอย
สุวรรณ 

3679900137xxx วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2552 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2547 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
พ.ศ. 2545 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

4 – นายโตมร   สุนทรนภา 3102101693xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
พ.ศ. 2541 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5 – นายคัมภีร์  ธิราวิทย์ 3102100246xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,  พ. ศ. 2538 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคตจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากรเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทําให้การ
พัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น
บุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม จําเป็นต้องได้รับการหล่อ
หลอมให้มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่  
21 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม 

กระทบต่อวิถีการดํารงชีวิตของผู้คน ประชากรเพิ่มขึ้นกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม ใช้ทรัพยากรมากขึ้น ใช้พลังงาน
มากขึ้น ก่อให้เกิดมลภาวะมากขึ้นและมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมือง นอกจากนั้น
ปัจจุบันกําลังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น ดังนั้นบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจึง
จําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว เพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 
 
12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1  การพฒันาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

วัฒนธรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม เป็นสังคมบริโภคนิยม และกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร
จะต้องสามารถผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดย
พัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและคํานึงถึงความยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวัฒน์  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาความรู้และติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และหล่อหลอมให้ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
จิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ผลิตบัณฑิต

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ ความสามารถท่ีทันสมัย มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยบัณฑิตได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ด้านบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ 
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดโครงสร้างและจัดการสอนโดยมหาวิทยาลัย 
- หมวดวิชาเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ดําเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
- หมวดวิชาเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินการสอนโดยภาควิชาที่เกี่ยวข้องใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- หมวดวิชาเลือกเสรี ดําเนินการสอนโดยคณะ/ภาควิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม 

 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

เปิดสอนรายวิชาที่จําเป็นทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่มิใช่นักศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Non-EE Students) อาทิเช่นนักศึกษาของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ 
ภายใต้รหัสรายวิชา 152-xxx 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าที่บริหารหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะ/

ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุใน
หลักสูตร รวมท้ังกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชา และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1  ปรัชญา/ความสาํคญั 
เป็นหลักสูตรทีมุ่่งสร้างความรู้และปัญญาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ทันสมัยให้กับบัณฑิต 

 

1.2  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
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(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาความรู้และติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ สู้งาน 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ในการประเมินในหมวด 7 ) 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ .ศ . 2558 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์  พ .ศ . 2553 
ข อ ง  ส ก อ . แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
วิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภา
วิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2558 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิต
บัณฑิ ตที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ ใช้ บัณฑิต  และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวม 
จํ าน วน แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ ให้ เป็ น ไปตาม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ .ศ . 2558 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ของ 
สกอ.  

- ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
รายวิชาสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชา
เฉพ าะท างวิ ศ วก รรมที่ ส ภ า
วิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2558 

- ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
รายวิชาที่ทันสมัย 

- ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง ห ลั ก สู ต ร 
สอดคล้องกับ เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ . 
2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ .ศ . 2553 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกร
จะให้การรับรองปริญญา ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2558 

- หลักสูตรผ่านการรับรองปริญญาใน
การประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุม จากสภาวิศวกร 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

2. การพัฒนาอาจารยผ์ู้สอน 
- อาจารย์มีการพัฒนาทางด้าน
วิชาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
และมีตําแหน่งทางวิชาการมาก
ขึ้น 

- สนับสนุน ให้ อาจารย์ เข้ าร่ วม 
สัมมนาหรือร่วมประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

- สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ 
- สนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

- อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ 
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2. การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร 

- พัฒ นาการเรี ยนการสอน ให้
บัณฑิตมีความรู้ทั้ งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการที่ จะ
รับเข้าทํางาน 

- ส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน
ให้เป็นแบบ Active Learning 

- พัฒนาห้อง ปฏิบัติการให้ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม 
ไฟฟ้า และพัฒนาการดําเนินการ
ท า ง ด้ า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ให้ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมาก
ย่ิงขึ้น 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัยอาจ
จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ 

 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 - การศึกษาภาคทฤษฏี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ให้คดิ 1 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 - การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝกึ หรือการศึกษาที่เทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

หรือต้ังแต่ 30 ถึง  45  ช่ัวโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากัน 1 หน่วยกิต 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  และตอ้งมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละ

รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่ม ี
 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 

 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน (ระบุช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา) 
ในเวลาราชการ:  วันจันทร์  – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 
นอกเวลาราชการ:  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 16.30 น. ถึง เวลา 20.30 น. และวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 20.30 น. 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน –เดือนสิงหาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
2.2.2 เป็นผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
2.2.3 เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า รับเข้าศึกษาด้วย

วิธีการเทียบโอนรายวิชา  โดยการเทียบโอนให้เป็นไปตามตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูง
กว่าระดับปริญญาตรี และให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

2.2.4 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาเป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเรียนรู้ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม
ที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.3.2 พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า 
 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต การวางแผนการเรียน เทคนิคการ
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และการบริหารเวลา 

2.4.2 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ทําหน้าที่ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนําทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

2.4.3 จัดสอนเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 

จํานวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2  80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3   80 80 80 
ชั้นปีที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะสาํเร็จ

การศึกษา 
   80 80 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าบํารุงการศึกษา 1,612,000 3,044,000 4,476,000 5,908,000 5,908,000 
2. ค่าหน่วยกิต 5,260,000 10,520,000 15,780,000 21,040,000 21,040,000 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมทั้งสิน้ 6,872,000 13,564,000 20,256,000 26,948,000 26,948,000 
หมายเหต ุรายได้ต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร  336,850  บาท 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตบัณฑิต 

 (ค่าสอน) 
2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
3. ค่าใช้จ่ายด้านบริการวิชาการ 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 
4. ค่าใช้จ่ายด้านทํานุบํารุง 

 ศิลปวัฒนธรรม 
40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 

5. เงินอุดหนุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

 (ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์) 
800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

รวมทั้งสิน้ 4,120,000 8,240,000 12,360,000 16,480,000 16,480,000 
หมายเหต ุค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 206,000.00 บาท 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่หลัก ( E-learning ) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 144 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 

ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด   จํานวน  18  หน่วยกิต ดังนี้  
- กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาพลศึกษา สุขศกึษา และสุนทรียศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์ 21 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส ์ 8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี 4 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์ 16 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 53 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 15 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 

3.2 รายวิชา 
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต  ให้เรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ให้เรยีนรายวิชาต่อไปนี้  จํานวน  9  หน่วยกิต 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Thai Language for Communication) 
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน 3(2-2-5) 

(English for Remediation) 
(เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้) 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

(Daily Life English) 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

(English for Academic Study) 
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(3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

(Digital Literacy for 21ST Century) 
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สขุศึกษา และสุนทรียศาสตร ์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3  หน่วยกิต 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports) 
และใหเ้ลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต ดังนี ้

(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 

(Civic Literacy in Thai and Global Context) 
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา 3(2-2-5) 

(Designing Your Self and Personality for Leadership) 
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด 3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6) 

(Politics and Law in Everyday Life) 
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 

(Philosophy, Religions and Life Style) 
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning) 
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

(Human Relations and Personality Development) 
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่ 3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World) 
101-112 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
101-113 ทักษะการศึกษา 3(2-2-5) 

(Study Skills) 
101-114 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

(General Psychology) 
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

(Principle of Economics) 
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(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 

(Thai Language for Presentation) 
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation) 
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 

(English for Proficiency Test) 
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน 3(2-2-5) 

(Computer Coding for Everyone) 
101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3(2-2-5) 
101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3(2-2-5) 
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1) 3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2) 3(2-2-5) 
101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1) 3(2-2-5) 
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2) 3(2-2-5) 
(3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ  3(2-2-5) 

(Data Science and Visualization) 
101-303 เทคโนโลยีสีเขยีวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

(Green Technology for Sustainable Development) 
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน 3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน 3(2-2-5) 

(Living Lab for Campus Sustainability) 
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Information Technology) 
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5) 

(Computer for Studies and Work) 
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Life and Environment) 
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3(3-0-6)  

(Healthy Diet) 
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

(Chemistry in Daily Life) 
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life) 
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101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
(Statistics in Daily life) 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

101-315 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)   
(Statistics and Probability) 

 
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation) 
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม 3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน 3(2-2-5) 

(Designing Your Dream) 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต 3(2-2-5)  

(Yoga, Meditation and Art of Living) 
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

(Creative Photography) 
 

3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ     จํานวน  105  หน่วยกิต  ให้เรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    จํานวน   21   หน่วยกิต   ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 

(1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   จํานวน   9   หน่วยกิต 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

(Mathematics 1) 
125-202 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

(Mathematics 2) 
125-203 คณิตศาสตร์ 3 3(3-0-6) 

(Mathematics 3) 
(1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส ์          จํานวน    8   หน่วยกิต 

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
(General Physics 1) 

124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
(General Physics 2) 

124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1) 
(General Physics Laboratory 1) 

124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1) 
(General Physics Laboratory 2) 
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(1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี            จาํนวน   4   หน่วยกิต 
123-101 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

(General Chemistry) 
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 

(General Chemistry Laboratory) 
 

(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน  16  หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 

(Engineering Drawings) 
151-204 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-1) 

(Engineering Workshop Practice) 
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

(Engineering Mechanics) 
151-271 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

(Engineering Materials) 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 

(Computer Programming) 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน 3(2-2-5) 

(Sustainable Engineering) 
 

(3) กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 53 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

(Electrical Circuits Analysis 1) 
152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

(Electrical Circuits Analysis 2) 
152-214 อิเล็กทรอนิกสวิ์ศวกรรม 3(3-0-6) 

(Engineering Electronics) 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซ ี 3(2-3-5) 

(Theories and Applications of PLC)  
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 

(Digital and Microprocessor) 
152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

(Electrical Engineering Laboratory 1) 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Electromagnetic Fields and Waves) 
152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Electrical Instrumentations and Measurements) 
152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

(Control Systems) 
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152-321 อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง 3(3-0-6) 
(Power Electronics) 

152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
(Electrical Machines 1) 

152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
(Electrical Machines 2) 

152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
(Electrical Power System) 

152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
(Electrical Engineering Laboratory 2) 

152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 
(Electrical Engineering Laboratory 3) 

152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
(Electrical System Design) 

152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1(0-3-1) 
(Electrical Engineering Laboratory 4) 

152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1(0-3-1) 
(Electrical Engineering Laboratory 5) 

152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3(3-0-6) 
(Electric Power Plant and Substation)  

152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
(High Voltage Engineering) 

152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
(Power System Protections) 

 
(4) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาสหกิจศึกษาในข้อ 4.1 และ/

หรือรายวิชาโครงงานวิศวกรรมในข้อ 4.2 และรายวิชาเลือกในข้อ 4.3 รวมแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
(4.1) รายวิชาสหกิจศึกษา                                       จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-490 เตรียมสหกิจศกึษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 

(EE Cooperative Education Preparations) 
152-497 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 5(0-40-0) 

(EE Cooperative Education I) 
(4.2) รายวิชาโครงงานวิศวกรรม                               จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 

(Electrical Engineering Project I) 
152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 5(0-15-0) 

(Electrical Engineering Project II) 
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(4.3) รายวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
152-498 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 5(0-40-0) 

(EE Cooperative Education II) 
152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 

(Electrical Power System Analysis) 
152-434 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) 

(Illumination Engineering) 
152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6) 

(Theories and Applications of Microprocessor) 
152-436 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Electric Drive) 
152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 

(Sensors and Transducers) 
152-471 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

(Renewable Energy) 
152-474 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

(Energy Conservation and Management) 
152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Electric Vehicle Engineering) 
152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Railway System Engineering) 
152-477 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองตน้สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

(Introduction to Data Science for Engineers) 
152-478 การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Deep Learning for Artificial Intelligence Engineering) 
152-479 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Robotics) 
152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย 3(3-0-6) 

(SCADA and Network Technology) 
152-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2(2-2-5) 

(Special Topics in Electrical Engineering 1)   
152-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3(2-2-5) 

(Special Topics in Electrical Engineering 2) 
 

3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6  หน่วยกิต  ให้เลอืกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยสยาม หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ทางราชการรับรอง 
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3.3 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-203 ภาษาอังกฤษเพือ่การปรับพื้น - 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป 3(x-x-x) 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1) 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(2-3-5) 
123-101 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
123-102 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1(0-3-1) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
125-202 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1) 
151-101 การเขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-5) 
151-271 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 19  หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
125-203 คณิตศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
151-204 การฝึกปฏิบัตกิารในโรงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-1) 
152-211 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 

รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
152-212 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-317 เครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6) 
152-214 อิเล็กทรอนกิส์วศิวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 19  หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-321 อิเล็กทรอนกิส์กาํลัง 3(3-0-6) 
152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกตใ์ช้งานพีแอลซี 3(2-3-5) 

รวม 19  หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 
153-487 วิศวกรรมเพือ่ความยั่งยืน 3(3-0-6) 
152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 1(x-x-x) 

รวม 17  หน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 5(x-x-x) 

รวม 5  หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1(0-3-1) 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 

รวม 16  หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1(0-3-1) 
152-431 โรงจกัรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 13  หน่วยกิต 
 
 

3.4 คําอธิบายรายวิชา 
3.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

101-101 หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยนื 3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

 หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 
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 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic principles 
of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable development (SD), 
and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society with SEP for 
sustainable development from project-based learning or case study 

101-102 ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสังคมโลก  3(3-0-6) 
(Civic Literacy in Thai and Global Context)    

 สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วมสมัย
ในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่เป็นสากล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต ความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 
 Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; 
contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and 
global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against 
corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; roles and 
duties of individual as a Thai and global citizen 
 
101-103 การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพเพื่อความเปน็ผูน้ํา 3(2-2-5) 

(Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การแนะนํา
ตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem improvement; 
personality development; self-confidence improvement in public; public speaking 
development; self-introduction for first impression; leadership development; human relation 
skills; team working 
 

101-104 การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด 3(3-0-6)  
(Smart Money Management) 

 การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรม
ทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การเป็น
ผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; 
financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning; 
entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement and financial 
independence 
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101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3(2-2-5) 
(Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้
ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการเข้าถึงชุมชน 
การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ การ
พัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

Learning on community context; community analysis to identify issues and development 
approaches using collaborative community based approach among learners and community 
members; techniques and enhanced skills in approaching community engagements, community 
participation, social and life skills, communication; service learning; project development and 
implementation for community development and services; preparation for becoming 
community researcher and developer in variety dimensions of sustainable community 
development in the 21ST century 
 

101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6) 
(Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมาย
แพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ตาม
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law, 
Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to 
current social situations 
 
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 

(Philosophy, Religions and Life Style) 
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและ

คุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตนและ
การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings and 
values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and 
wisdom; self improvement and solution of life problems through religious teachings; application 
for successful working and peaceful living with others 

101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)  

 หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการ
คิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ 
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิด
บูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการ
พัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; 
comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; 
conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative 
thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various resources for 
lifelong self development   

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อ
การปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม 
การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship 
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in 
society; theories of personality; individual personality development for social adjustment; 
individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and social manners; how to 
create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve personality and fit 
circumstances; speech improvement through correct pronunciation and proper use of language 
to fit circumstances 

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  (Psychology in Daily Life) 3(3-0-6) 
 แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
 Psychological concepts and application in daily life; human development; personality 
and individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and 
perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental health and adjustment 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World) 3(3-0-6) 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทายของ
เอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 
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 Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic growth, 
and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and ASEAN 
countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and 
ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and 
Thailand in global stages 

101-112 อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies) 3(3-0-6) 
 อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดก
ทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; 
hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in 
each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in 
ASEAN  

101-113 ทักษะการศึกษา  (Study Skills) 3(2-2-5) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา 
 Value of education; learning methods for success in higher education;  necessary 
learning skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical thinking skill; 
critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management 

101-114 จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology) 3(3-0-6) 
 แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา
และคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต การ
เข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the 
subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities 
and individual differences; emotions; development of each step of life; intelligences and 
measurement; psychological disorders; mental health development; self understanding and 
development 

101-115 สังคมวิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to Sociology) 3(3-0-6) 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของ
กลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 
 Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society; 
influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards 
working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; 
technology progress and population change 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics) 3(3-0-6) 
 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ ที่
กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ปัจจัย
การผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 General principles of economics regarding values, pricing and resource management; 
consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under 
the theory of cost and other factors determining demand and supply of products and services 
of product factors in the complete and incomplete competitive market; production factors and 
determination of production factors by shortening in terms of comparative cost 
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication) 3(2-2-5) 

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้
ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ 

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; 
principles of writing in various forms 
 

101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation) 3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ  การนําเสนอ

ข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ  การเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 

Using Thai language to present information in various situations such as academic 
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation 
reliable information by using the right and effective communication channel for learning and 
work 
 

101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรบัพืน้  (English for Remediation) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
การวัดผล:  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
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เงื่อนไข:  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้ 
 คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน การ
อ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การต้ังคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายในระดับคํา วลี และ
ประโยคสั้นๆ 
 Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills frequently 
used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and simple 
dialogues at word, phrase, and short sentence levels 
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน (English for Remediation) 
 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 3(2-2-5) 
 คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์  และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
 Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหต:ุ  นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว  
 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน:   101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 

การฝึกทักษะทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขยีน และคําศัพท์ 
Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral 

presentation, reading, grammar, writing and vocabulary 
 
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชพี 3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 

expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 
 
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 

(English for Proficiency Test)  
 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบ
ข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นกัศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็นประโยชน์
สําหรับทําข้อสอบ 
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Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading and 
writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice useful 
examination techniques 
 

101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์าํหรับทุกคน 3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

 ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูลเข้าและ
การแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และ
กราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก 
 Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  Library 
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output; 
selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic 
library and graphic application 
 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1) 3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple 
expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct 
pronunciation 
 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1) 3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 
คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคา
นะ 
 Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters  
 

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:   101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซอ้นขึ้น คําศัพท ์และ สํานวนอย่างง่าย  ฝึกการ
อ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  
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Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  
 
101-213 ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1) 3(2-2-5) 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 
vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily 
communication 
 
101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย 
และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple conversation and 
vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about everyday life using 
simple expressions 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

(Digital Literacy for 21st Century) 
ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วย

เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 
กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การทําธุรกรรม
ทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างความ
สมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
 Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily 
life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online 
purchase through e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office 
application usage; info graphic creation; digital marketing 
 
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ 3(2-2-5) 

(Data Science and Visualization) 
ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความ

เหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน 
 Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of sufficient 
information given; data visualization for decision making; data analysis with applications 
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101-303 เทคโนโลยสีีเขยีวเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

(Green Technology for Sustainable Development) 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  ผลิต

ภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and management; 
waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product life cycle; carbon  
credit; carbon footprint; management of environmental impacts using modern technologies 

 
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม ่ 3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up) 
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การ

ระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหาที่ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up; 
customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-
market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

 
101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน 3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone) 
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อ

ของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and connectivity of 

IoTs; ecosystem; application of IoTs 
 

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5) 
(Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคาร
และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ในสถานที่อ่ืนๆ 
และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัด
พลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving buildings 
and environment in the university campus for sustainability; building an innovative scalable 
model for the effective project based implementation and knowledge transfer; project 
management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy saving 

 
 



 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 31 

101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology) 3(2-2-5) 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ ทํางานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและ
การประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the functions of 
hardware and software; data communication and computer networking; multimedia technology; 
internet and application; data retrieving; word processing implementation; developing basic 
Webpage 
 

101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน  3(2-2-5) 
(Computer for Studies and Works) 

 หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และ
แนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 
 Principles of data and information management; types of data files; algorithm and 
problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation  
 

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment) 3(3-0-6) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชี วิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Relationship between human and environment; significance of natural resources, 
energy, global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from 
pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and 
alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency 
economy 
 

101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  (Healthy Diet) 3(3-0-6) 
 ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค 
โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อมเสีย
ของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อของการ
เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 
 Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and 
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; contamination 
and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief of 
supplementary diets and dietary supplements products; food innovation and marketing 
direction of healthy diets 
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101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน  (Chemistry in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่ สําคัญใน
ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 
 Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical compounds 
in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents and cosmetics; 
carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention and 
alleviation 
 
101-312 คณติศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบ้ืองต้นทางคณิตศาสตร์เพื่อ
การแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem 
solving and decision making in daily life 
 
101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน   (Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่าย
ประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบ้ืองต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้ความรู้
เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ การ
พยากรณ์อากาศ 
 Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and 
expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic statistics 
in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather forecast 
 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization) 3(3-0-6) 
 หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอา
ตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้ทาง
สถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
 Fundamental principle and development of numbers and thinking system with 
numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system 
and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers  
 
101-315 สถิติและความน่าจะเปน็   (Statistics and Probability) 3(3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทาง
ธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การประมาณค่า
ทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
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 Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of business 
data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; statistical 
estimation; variance and proportion of population; analysis of covariance and correlation 
coefficient; hypothesis testing 
 
 

กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสนุทรียศาสตร์   
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports) 
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ 

อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อ
การแข่งขัน 

Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; health 
promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, cosmetic, 
herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical exercises on various 
systems of body; personal sports and game sports practices 
 
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation) 
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  นาฎศิลป์ 

และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ การประเมิน
คุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่าความงามใน
งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     
 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances and 
music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic evaluation; 
relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool to sustain 
the human mind 
 
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม  3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity of 
Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; music; 
Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess 
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101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน 3(2-2-5) 
(Designing Your Dream) 

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล
โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นําเสนอ
แนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and ideas; 
hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing of 
information in relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data 
analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, and 
group working for the presentation of ideas in order to enhance lifelong learning skills 
 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต 3(2-2-5)  

(Yoga, Meditation and Art of Living) 
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจท่ีดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ 

ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ 
การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังใน
การฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดํารงชีวิต 
 Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; yoga 
philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 
health concept and art of living 
 
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

(Creative Photography) 
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์

ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ แสงกับการ
สร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  
 Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other 
cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication 
by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, 
photographic creation and perspective 
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3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์
 

125-201 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics 1) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทรีเกรตของค่าจริง เทคนิคการอนิทรีเกรต การอินทรีเกรตไม่ตรง
แบบ  รูปแบบยังไม่ได้กําหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  เมตริกซ์  พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ เวกเตอร์
ฟังก์ช่ันค่าตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งาน  เส้น ระนาบ และพื้นผิวในระบบ 3 มิติ จํานวนเชิงซ้อน และรูปแบบ
โพล่าร์ 
 Limits and continuities; differentiation and integration of real variables, techniques of 
integration, improper integrals, indeterminate forms; mathematical induction; matrix, vector 
algebra in three dimensions; vector functions of real variables and their applications; lines, 
planes, and surfaces in three dimensional space; complex numbers; polar forms. 
 
125-202 คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics 2) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 125-201 คณิตศาสตร์ 1 
 แคลคูลัสของฟังก์ช่ันค่าจริงที่มีสองตัวแปรและหลายตัวแปร  การประยุกต์ใช้งานแคลคูลัสที่มีสองตัว
แปรและหลายตัวแปร การอินทรีเกรตตามเส้น การประยุกต์ใช้งานอนุพันธ์และการอินทรีเกรต  ลําดับและอนุกรม
ของจํานวน อนุกรมยกกําลัง อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ช่ันเบื้องต้น และการอินทรีเกรตเชิงตัวเลข 
 Calculus of real-valued functions of two variables and several variables; applications of 
calculus of two variables and several variables; line integrals; applications of differentiation and 
integration; sequences and series of numbers, power series, Taylor series of elementary 
functions; numerical integrations. 
 

125-203 คณิตศาสตร์ 3 (Mathematics 3) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 125-202 คณิตศาสตร์ 2 
 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้
งาน อนุพันธ์และการอินทรีเกรตของเวกเตอร์  เกรเดียนท์  ไดเวอร์เจนท์  เคิร์ล 
 Differential equations and their applications, solving differential equations; Laplace 
transforms and their applications; differentiation and integration of vectors, gradient, divergence, 
curl. 
 

124-101 ฟิสิกสท์ั่วไป 1 (General Physics 1) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การหมุน โม
เมนตัมเชิงมุม การแกว่ง การสั่นสะเทือนและคลื่น สนามและคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 Mechanics of particles and rigid bodies; properties of matters; fluid mechanics; heats; 
rotations, angular momentum, oscillations, vibrations and waves; electromagnetic fields and 
waves. 
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124-102 ฟิสิกสท์ั่วไป 2 (General Physics 2) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทัศนศาสตร์  สวนศาสตร ์ฟิสิกสแ์ผนใหม่ ฟิสิกสค์วอนตัม 
โครงสร้างอะตอม ฟิสิกสส์ถานะของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร ์
 Alternating current circuits, basic electronics, optical physics, acoustics, modern physics, 
quantum physics, atomic structures, solid-state physics, nuclear physics. 
 
124-103 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory 1) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรือเรียนพรอ้มกัน: 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 การทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 Experimental works in accordance with the contents of 124-101, General Physics 1 
coursework.  
 
124-104 ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory 2) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรือเรียนพรอ้มกัน: 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 การทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 Experimental works in accordance with the contents of 124-102, General Physics 2 
coursework. 
 
123-101 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 ปริมาณสัมพันธ์และพื้นฐานของทฤษฎีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแขง็ และสารละลาย 
สมดุลทางเคม ีสมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุ ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนํา สารประกอบ และพอลีเมอร์ 
 Stoichiometry and basis of atomic theory; properties of gas, liquid, solid and solution; 
chemical equilibrium, ionic equilibrium; chemical kinetic; electronic structures of atoms; 
electrochemistry; chemical bonds; periodic properties; representative elements; nonmetal and 
transition metals; compound and polymer. 
 
123-102 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรือเรียนพรอ้มกัน: 123-101 เคมีทั่วไป 
 การทดลองตามเนื้อหาของรายวิชา 123-101 เคมีทั่วไป 
 Experimental works in accordance with the contents of 123-101, General Chemistry 
coursework. 
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กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์
 

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawings) 3(2-3-4) 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่ม ี
 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกตอเรียล 
การกําหนดขนาดและการเผื่อขนาด ภาพตัด มุมภาพย่อยและการพัฒนาภาพ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพ
รายละเอียดและการเขียนภาพชุดประกอบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 
 Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial drawings; dimensioning 
and tolerancing; sections; auxiliary views and development; freehand sketches, detail and 
assembly drawings; basic computer-aided drawing. 
 

151-204 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 (Engineering Workshop Practice) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องตัด เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย และเครื่องเจียระไน
รวมทั้งไมโครมเิตอร์ เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในหอ้งปฏิบัติการโรงงาน เทคนิคของการเชื่อม 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือดังกล่าว การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
 The usage of basic tools and instruments such as lathe machine, cutting machine, milling 
machine, drilling machine, sawing machine, grinding machine; micrometers, verniers, calipers; 
and other tools and instruments using in factory laboratories; welding techniques; tools 
operation safety; products quality assessments. 
 

151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน:  124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 ระบบแรง  แรงลัพธ์  สมดุล ของไหลสถิตย์ คิเนมาติกส์ และคิเนติกส์ของอนุภาค และของวัสดุคงรูป  กฎ
การเคลื่อนที่ขอ้ที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม้ 
 Force systems; resultants; equilibriums; static fluids; kinematics and kinetics of particles 
and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy, impulse and momentum. 
 

151-271 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน: 123-101  เคมีทั่วไป 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ ของกลุ่มหลกัของ
วัสดุวิศวกรรม อาทิเช่น โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมคุณภาพของวัสดุ 
 Study of relationship between structure, properties, production processes and 
applications of main groups of engineering materials for example metals, polymers, ceramics 
and composites; mechanical properties and materials degradation. 
 

155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้งานในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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โปรแกรมควบคุมสําหรับการอินเตอร์เฟสเข้ากับอุปกรณ์รายรอบ ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น การเขียน
โปรแกรมควบคุมสําหรับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction; Current 
programming language; Programming practices; control programs for interfacing of peripheral 
devices; introduction to microcontroller; control programs for microcontroller systems.  
 

153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยนื (Sustainable Engineering) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 หลักการของวิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน หลักการของการออกแบบเพื่อความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างพลิกผัน  การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการ
จัดการทรัพยากร  ระบบน้ําและน้ําเสียเพื่อความยั่งยืน ระบบอาคารสมรรถนะสูง การออกแบบเพื่อมวลชน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานและระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีการขนส่งเพื่อความย่ังยืน 
 Principle of sustainable engineering, principle of sustainable design, disruptive 
technologies, lifecycle assessment of products, carbon footprint of products, resource 
management technologies, sustainable water and wastewater systems, high performance 
building systems, universal design, applied renewable energy technologies, energy management 
and power systems, sustainable transportation technologies. 
 

กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
 

152-211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟา้ 1 (Electric Circuits Analysis 1) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  การแบ่งแรงดันและการแบ่งกระแส การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบโนดและแบบเมช  ทฤษฎีการทับซ้อน  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  การถ่ายโอนกําลัง
งานสูงสุด ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนํา ผลตอบสนองของวงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ในสภาวะคงตัวที่มีแหล่งจ่ายเป็นไซน์  เฟสเซอร์ไดอะแกรม การวิเคราะห์กําลังไฟฟ้ากระแสสลับ เพาเวอร์แฟก
เตอร์และการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์  วงจรสามเฟส 
 Circuit elements, Ohm’s Law, Kirchhoff’s Laws; voltage divider and current divider, node 
and mesh analysis, super position theorem, Thevenin’s and Norton’s theorem, maximum power 
transfer; responses of the first and second order circuits, steady-state analysis of the circuits 
with a single frequency sinusoidal input, phasor diagram, AC power Analysis, power factor and 
power factor correction, three-phase circuits. 
 

152-212 การวิเคราะหว์งจรไฟฟา้ 2 (Electric Circuits Analysis 2) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  
 อนุกรมฟูเรียร์  การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ในการวิเคราะห์วงจร  การแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต์ในการวิเคราะห์วงจร  การตอบสนองเชิงความถี่  ฟังก์ชันโครงข่าย  วงจรเรโซแนนซ์  วงจรกรองความถี่  
วงจรสองพอร์ต  วงจรเชื่อมต่อทางแม่เหล็ก  ออปแอมป์และการวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วยออปแอมป์ 
 Fourier series, Fourier transforms and applications for circuit  analysis, laplace transfom 
and applications for circuit  analysis, frequency response, network function,  resonant circuit, 
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filter circuit, two-port network, magnetically coupled circuit, operational amplifier and circuit 
analysis with operational amplifier. 
 

152-214 อิเล็กทรอนิกสวิ์ศวกรรม (Engineering Electronics) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะกระแส-แรงดันและคุณลักษณะทางความถี่ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา การ
วิเคราะห์และการออกแบบวงจรไดโอด  การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบบีเจที มอส ซีมอส 
และไบซีมอส ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานแบบต่างๆ อาทิ
เช่น วงจรขยายแรงดัน  วงจรขยายกําลัง วงจรกรองความถี่ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรควบคุมแรงดันและ
กระแสไฟฟ้า และวงจรอื่นๆ แนะนําอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
 Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics; analysis and 
design of diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, 
operational amplifier and its applications, power supply module; basic electronics circuits such 
as voltage amplifier circuits, power amplifier circuits, frequency filter circuits, oscillator circuits, 
voltage and current regulator circuits, etc; introduction to power electronics. 
 

152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซ ี 3(2-3-4) 
(Theories and Applications of PLC) 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับพีแอลซี ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของพีแอลซี ระบบตัวเลขและรหัส หลักการ
เบื้องต้นของลอจิก หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมพีแอลซี การพัฒนาวงจรลายเส้นของพีแอลซีเบื้องต้น
และการพัฒนาโปรแกรมแลดเดอร์ลอจิก วงจรตั้งเวลาโปรแกรม วงจรนับโปรแกรม คําสั่งควบคุมโปรแกรม คําสั่ง
ดําเนินการข้อมูล คําสั่งทางคณิตศาสตร์  คําสั่งวงจรจัดลําดับและชิฟต์รีจิสเตอร์ ฝึกฝนการติดต้ังพีแอลซี  การ
ประยุกต์ใช้กับการควบคุมกระบวนการผลิต  ระบบเครือข่าย และ SCADA 
 An overview of Programmable Logic Controller (PLC); PLC hardware components; 
number systems and codes; fundamentals of logic; basics of PLC programming; developing 
fundamental PLC wiring diagrams and ladder logic programs; programming timers; programming 
counters; program control instructions; data manipulation instructions; math instructions; 
sequencer and shift register instructions; PLC installation practices, editing, and troubleshooting; 
process control, network systems, and SCADA. 
 

152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
(Digital and Microprocessor) 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
สัญญาณทางดิจิตอล ระบบตัวเลขและรหัส วงจรดิจิตอล โลจิกเกตและพีชคณิตบูลีน วงจรรวมตระกูล

โลจิก ทีทีแอล และซีมอส ไดอะแกรมเวลา การสร้างไดอะแกรมสเตท สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รีจิสเตอร์และเมมโมรี อินพุต/เอาท์พุต อินเทอร์รัพท์ การประยุกต์ใช้อินพุต/เอาท์พุต
เบื้องต้น ไทเมอร์/เคาท์เตอร์ การแปลงอะนาลอกเป็นดิจิตอล การแปลงดิจิตอลเป็นอะนาลอก การอินเทอร์เฟส 
การเขียนโปรแกรมสําหรับไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาที่ใช้งานในปัจจุบัน 
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The digital signal, number systems and codes, digital circuits, logic gates and boolean 
algebra, integrated circuit, logic families (TTL, CMOS), timing diagram, state diagram and 
implementation, microprocessor and microcontroller architecture, register and memory, basic 
input/output, interrupt, basic I/O application, timer/counter, analog to digital conversion, digital 
to analog conversion, interfacing, current programming language for microprocessor and 
microcontroller. 
 

152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Laboratory 1) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 

การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  
Experiments on electric circuits and electrical instruments and measurements. 

 

152-312 สนามและคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ กระแสพาและกระแสนํา 
ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกสเวลล์ คลื่นที่มีความเข้มสม่ําเสมอบนพื้นระนาบ พอยน์ต้ิงเวกเตอร์ 
 Vector analysis; Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection 
and conduction currents; resistance, magnetostatic fields; magnetic materials; magnetic forces;  
inductance, time-varying electromagnetic fields and waves, Maxwell’s equations; uniform plane 
waves; Poynting’s vector. 
 

152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
(Electrical Instruments and Measurements) 

วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด  การ
วิเคราะห์การวัด  การวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบอนาลอก
และแบบดิจิตอล  การวัดกําลังไฟฟ้า  เพาเวอร์แฟกเตอร์  และพลังงานไฟฟ้าการวัดค่าความต้านทาน  ค่าอินดัก
แตนซ์ และค่าคาปาซิแตนซ์  การวัดค่าความถี่ การวัดคาบเวลาและช่วงเวลา  สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ 
การสอบเทียบ 
 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; measurement of 
resistance, inductance, capacitance; frequency and period/time-interval measurement; noises; 
transducers; calibration. 
 

152-318 ระบบควบคุม (Control Systems) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจําลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  
แบบจําลองเชิงพลวัตและผลตอบสนองทางพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การควบคุมแบบ
วงรอบเปิดและแบบวงรอบปิด การควบคุมแบบป้อนกลับและความไว  ประเภทของการควบคุมแบบป้อนกลับ 
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แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ ระบบ ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ  การ
จําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์  แนะนําการวิเคราะห์สเตทสเปซ 
 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; 
automatic control systems; computer simulations; introduction to state space analysis. 
 

152-321 อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง (Power Electronics) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ได้แก่ ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์กําลังแบบบีเจที  
มอสเฟทกําลังและไอจีบีที   หลักการของการแปลงผัน ไฟฟ้าเอซีเป็นดีซี ไฟฟ้าดีซีเป็นดีซี ไฟฟ้าเอซีเป็นเอซี และ
ไฟฟ้าดีซีเป็นเอซี วงจรแปลงผันแบบเรโซแนนท์  
 Characteristics of power electronics devices; power diode, thyristors, power BJT, power 
MOSFET and IGBT;  principles of power converters - AC to DC converter, DC to DC converter, AC 
to AC converter, DC to AC converter, resonant converter. 
 

152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines I)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 วงจรแม่เหล็ก หลักการของการแปรสภาพพลังงานกล-ไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก  
หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและสามเฟส  หม้อแปลงแบบออโต้ หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบหมุน  
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง สมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมความเร็วและป้องกัน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 Magnetic circuits; principles of electromechanical energy conversion; energy and 
coenergy in magnetic circuits; single phase and three phase transformers; auto transformer; 
principles of rotating machines; DC machines; performance of DC machines; DC motor speed 
control and protection. 
 

152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2  (Electrical Machines II)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน  ความเร็วรอบซิงโครนัส  เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส วงจรสมมูลของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ลักษณะเฉพาะของสภาวะคงตัวมุมกําลัง
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส  มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 1 เฟส 
และ 3 เฟส วงจรสมมูลของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา  การทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา การควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 AC machines construction, rotating magnetic field, synchronous speed, synchronous 
machines, equivalent circuit of synchronous machines, steady-state power angle characteristics 
of synchronous machines, permanent magnet synchronous motor, single phase and three phase 
induction machines, equivalent circuit of induction machines, Induction machines testing, speed 
control of induction motor,  protection of machines. 
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152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง  (Electrical Power System) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากําลัง วงจรไฟฟ้ากําลังกระแสสลับ ระบบต่อหน่วย  คุณลักษณะและแบบจําลอง
ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจําลองของหม้อแปลงกําลัง พารามิเตอร์และแบบจําลองของสายส่ง
กําลัง พารามิเตอร์และแบบจําลองของสายเคเบิล พ้ืนฐานของโหลดโฟลว์  พ้ืนฐานของการคํานวณความผิดพร่อง 
 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. 
 

152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Electrical Engineering Laboratory 2) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-214  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และ 152-220  ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 

การทดลองเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ วงจรดิจิตอล และไมโครโปรเซสเซอร ์  
Experiments on electronic circuits, digital and microprocessor.  

 

152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (Electrical Engineering Laboratory 3) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-318  ระบบควบคุม และ 152-321  อิเล็กทรอนกิส์กําลัง 

การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม  วงจรอิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง 
Experiments on control systems and power electronic circuits. 

 

152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการออกแบบระบบไฟฟ้า กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับและมาตรฐาน  รูปแบบของระบบ
การจ่ายกําลังไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและสายเคเบิล  รางเดินสายไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า  การคํานวณโหลด  
การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการออกแบบชุดปาซิเตอร์  การออกแบบวงจรส่องสว่างและวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้า  การออกแบบวงจรมอเตอร์  ตารางโหลด ตารางสายป้อน และตารางหลัก  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  
การคํานวณกระแสลัดวงจร  ระบบสายดินสําหรับการติดต้ังทางไฟฟ้า  การออกแบบระบบไฟฟ้าสําหรับอาคาร
พาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย  และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบป้องกันไฟไหม้ 
 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; electrical system designs for office 
buildings, residential buildings and factories; lightning protection systems; fire protection 
systems. 
 

152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 (Electrical Engineering Laboratory 4) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
การทดลองเกี่ยวกับสนามแมเ่ล็กไฟฟ้า และเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Experiments on electromagnetic fields and electrical machines. 
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152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 (Electrical Engineering Laboratory 5) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 

การทดลองเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า  การป้องกันระบบไฟฟ้า และการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
Experiments on electrical power system, power system protection and electric drive. 

 

152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย (Electric Power Plant and Substation) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 โหลดเคิร์ฟ  โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ํา  โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส  โรงจักร
ไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ํา  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน  
ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย  อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางตําแหน่งของสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีไฟฟ้าย่อย
อัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าสําหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบการต่อลงดิน 
 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. 
 

152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากําลัง  การกําเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงสําหรับการ
ทดสอบ  เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง  ความเค้นของสนามไฟฟ้าและเทคนิคเกี่ยวกับฉนวน  การเบรกดาวน์ของ
แก๊ส ไดอิเล็กตริกประเภทของเหลวและของแข็ง  เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง ฟ้าผ่าและการป้องกันฟ้าผ่า 
การประสานสัมพันธ์ฉนวน ขบวนการอิออไนเซชั่นและดีเคย์  การวัดพาร์เชียลดิสชาร์จ  การเกิดปรากฎการณ์โคโร
น่า  โครงสร้างและการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการออกแบบและการติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 The uses of high voltage and overvoltage in power systems; generation of high voltage 
for testing; high voltage measurement techniques; electric field stress and insulation techniques, 
breakdown of gas; liquid and solid dielectric; high voltage testing techniques; lightning and 
protection; insulation coordination; ionization process and decay; measurement of partial 
discharge; corona phenomenon; structure and operation of high voltage equipment; high 
voltage design and installation techniques. 
 

152-433 การป้องกันระบบไฟฟา้ (Power System Protection) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 พ้ืนฐานทางปฏิบัติของการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบ
ป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการป้องกันความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบใช้ค่าผลต่าง การป้องกันสาย
ส่งกําลังโดยใช้รีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งกําลังโดยใช้ไพลอตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์  การป้องกันหม้อ
แปลงไฟฟ้า  การป้องกันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  การป้องกันบัสโซน  แนะนําอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิตอล 
 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. 
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กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

152-490 เตรียมสหกิจศกึษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 
(EE Cooperative Education Preparation) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 การเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่จําเป็นให้กับนักศึกษา  เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ 
 The preparation for variety of skills necessary, providing to students to prepare them to 
be ready for working in the enterprises utilizing electrical engineering profession, effectively. 
 

152-497 สหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟา้ 1 5(0-40-0) 
(EE Cooperative Education I) 

วิชาบังคับก่อน: 152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้การกํากับดูแลของผู้กํากับดูแลที่ได้รับการมอบหมายจาก
สถานประกอบการ การจัดทําปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษาภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  การ
นําเสนอและการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษา 
 The working with the enterprises under supervision of work supervisor assigned by the 
enterprise; the completion of cooperative education thesis under the advice of the cooperative 
education advisor; the presentation and oral examination for the cooperative education thesis. 
 

152-498 สหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟา้ 2 5(0-40-0) 
(EE Cooperative Education II) 

วิชาบังคับก่อน: 152-497 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
 การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้การกํากับดูแลของผู้กํากับดูแลที่ได้รับการมอบหมายจาก
สถานประกอบการ  การจัดทําปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษาภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
การนําเสนอและการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษา 
 The working with the enterprises under supervision of work supervisor assigned by the 
enterprise; the completion of cooperative education thesis under the advice of the cooperative 
education advisor; the presentation and oral examination for the cooperative education thesis. 
 

152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Project 1) 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี

นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อโครงงานที่เสนอ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาจะต้องทําการศึกษาเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาหัวข้อ
โครงงานที่เลือกไว้ มีการเขียนรายงานเกี่ยวกับการศึกษาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

Students work either individually or in groups proposes the project title to their advisor. 
The project title must be an interesting subject in the field of electrical engineering for the time 
being. Students must study to find out solution for their selected project. Report of this study 
will be presented to their advisor. 
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152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Electrical Engineering Project 2) 4(0-12-4) 
วิชาบังคับก่อน:  152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

ดําเนินการจัดทําโครงงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้เลือกไว้ในรายวิชาวิชา 152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
การจัดทําปริญญานิพนธ์ของโครงงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  การนําเสนอและการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์โครงงาน 

Continuation and completion of project assigned in 152-491 Electrical Engineering Project 
1; the completion of project thesis under the advice of project advisor; the presentation and 
oral examination for the thesis. 
 
152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง (Power System Analysis) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-331  ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 การคํานวณโครงข่ายการส่งและการจ่ายพลังงานไฟฟ้า  โหลดโฟลว์  การควบคุมโหลดโฟลว์  การ
วิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ้ากําลัง  การวางแผนระบบผลิตกําลังไฟฟ้าอย่างประหยัด การนําคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาช่วยวิเคราะห์
ปัญหาในระบบไฟฟ้ากําลัง การควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง คณุลักษณะทางพลศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากําลัง  อุปกรณ์
ในระบบไฟฟ้ากําลัง  การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง และระบบกราวนด์ 
 Transmission and distribution networks calculation; load flow; load flow control; 
symmetrical short circuit analysis; unsymmetrical short circuit analysis; power system stability 
analysis; economically electrical power generation planning; introduction of computer software 
for the analysis of problems in electrical power system; the control of electrical power system; 
dynamic characteristics of electrical power system; electrical power system components; 
electrical power system protection; and grounding system. 
 
152-434 วิศวกรรมส่องสว่าง (Illumination Engineering) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี

ธรรมชาติของแสงสว่าง แสงสว่างและพลังงาน ประสิทธิภาพของการส่องสว่าง การตรวจวัดแสงสว่างและ
การเกิดแสงสว่าง การมองเห็นแสงสว่างจากสายตามนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างกับการมองเห็น หน่วยวัด
และการวัดแสงสว่างและการวัดแสงสว่างจากห้องปฏิบัติการ ปริมาณและคุณภาพของการส่องสว่าง แหล่งกําเนิด
แสงสว่าง ได้แก่  หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดแอลอีดี หลอดแสงจันทร์ และหลอดปล่อยประจุความเข้ม
สูง การควบคุมแสงสว่างและโคมไฟ แสงสว่างโคมไฟและการเลือกใช้ การคํานวณและออกแบบดวงโคมทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

Nature of light, light and energy spectrum, luminous efficiency of radiant energy, light 
detection and light generation, nature of sight – human eyes and visual process, relationship 
between light and sight, units and measurement of light;  quantity and quality of illumination; 
light sources including incandescent, fluorescent, LED, mercury and high intensity discharge; 
light control and luminaries, luminaries and their selection; Interior and exterior lighting 
calculations and design. 
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152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6) 
(Theories and Applications of Microprocessor) 

วิชาบังคับก่อน:  152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคําสั่งในการเขียนโปรแกรม การอินเตอร์เฟสกับ
อุปกรณ์กําลัง อุปกรณ์สําหรับการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  ตัวอย่างการใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ในการ
ควบคุมอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้ากําลัง เช่น การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
และปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานจริง 
 Microprocessor system; microcontrollers; the use of instruction set to write computer 
program; interfacing of power equipments; tools applied to develop computer hardware and 
software; examples of  using microprocessor to control power equipments such as the control 
of electric machineries, the control of machines using in the industry, and their applications in 
the actual works. 
 
152-436 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Drives) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และ 152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  คุณลักษณะของโหลด  ย่านการทํางานของระบบขับเคล่ือน 
วิธีการเบรกมอเตอร์  การส่งกําลังและการกําหนดขนาด  คุณลักษณะของแรงบิดและความเร็วรอบของมอเตอร์
ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง  ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ  ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว  การ
ประยุกต์ใช้ระบบขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม   
 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. 
 
152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 

(Sensors and Transducers) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 อุปกรณ์การวัดและควบคุมเบ้ืองต้น ทรานสดิวเซอร์แบบอนาลอกและดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน 
ทรานสดิวเซอร์วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของของเหลวโดยใช้มิเตอร์แบบปฐมภูมิ มิเตอร์แบบทุติยภูมิ 
และแบบวิธีพิเศษ การวัดอุณหภูมิแบบไม่ใช้วิธีการทางไฟฟ้า แบบใช้วิธีการทางไฟฟ้าและแบบใช้รังสี รูปแบบของ
การวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวแบบทางตรง แบบทางอ้อม ได้แก่ วิธีความดันไฮโดรสแตติก วิธีทาง
ไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัวควบคุมแบบด้ังเดิม 
 Introduction to measurement and control devices; analog and digital transducers; 
pressure measurement techniques; differential pressure transmitter; fluid flow measurement 
includes primary meters, secondary meters and special methods; measurement of temperature 
includes non-electric methods, electric methods and radiation method; types of liquid level 
measurement, direct liquid level measurement, indirect liquid level measurement includes 
hydrostatic pressure methods, electrical methods and special methods; conventional controller. 
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152-471 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน  ศักยภาพของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทย  ความแตกต่างของเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานแบบธรรมดาทั่วไปและพลังงานแบบ
หมุนเวียน  พลังงานหมุนเวียนอาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พ้ืน
พิภพ พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงานจากขยะที่เป็นของแข็งจากเมืองใหญ่ พลังงานจากคลื่นต่างๆ  เซลล์เชื้อเพลิง 
การเก็บรักษาพลังงาน  กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน  มุมมอง
ทางด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
 Introduction to energy systems and renewable energy resources; potential of renewable 
resources in Thailand; difference of conventional and renewable energy technology; renewable 
energy 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. 
 
152-474 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

(Energy Conservation and Management) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักการของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอาคารและในทางอุตสาหกรรม  การจัดการโหลด  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน  การ
จัดการและการวิเคราะห์พลังงานในอาคารและในทางอุตสาหกรรม  มุมมองทางด้านเทคนิคเพื่อการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในระบบส่องสว่าง  ระบบให้ความร้อนและการหมุนเวียนของอากาศ และระบบปรับอากาศ  
มอเตอร์ทางอุตสาหกรรม  การผลิตร่วม  มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ  และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ 
 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 management measures and economic analysis. 
 

152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟา้เบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Electric Vehicle Engineering) 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ 

และยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง  ข้อพิจารณาในการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ อากาศพลศาสตร์ ความ
ต้านทานการหมุน ประสิทธิภาพของระบบส่งกําลัง มวลของตัวรถ การออกแบบโครงและตัวถังรถ  แหล่งพลังงาน 
ได้แก่ แบตเตอรี่ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์และเซลล์เชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้าและชุดควบคุม ได้แก่ ดีซีมอเตอร์ 
ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร มอเตอร์เหนี่ยวนํา และสวิทช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์  ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ 
ได้แก่ การชาร์จด้วยเอซี การชาร์จด้วยดีซี การชาร์จแบบไร้สาย 
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Electric vehicles including hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle 
(PHEV), battery electric vehicle (BEV) and fuel cell electric vehicle (FCV); design considerations 
including aerodynamic, rolling resistance, transmission efficiency, vehicle mass, chassis and body 
design; energy sources including battery, supercapacitors and fuel cells; electric motor and their 
controllers including brushed DC motor, permanent magnet synchronous motor, Induction 
motor, switched reluctance motor; charging systems including AC charging, DC charging, wireless 
charging.  
 

152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
(Introduction to Railway System Engineering) 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
วิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง  องค์ประกอบของระบบราง หลักพลศาสตร์ของตัวรถ ล้อและ

ผิวสัมผัส ตู้รถไฟ ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบเบรกทางกล ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า 
ระบบการเบรกแบบไดนามิคและรีเจนเนอเรทีฟ ระบบการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้น ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่
ทางรถไฟ ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ  การ
ควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล  เทคโนโลยีรถไฟแบบยกตัวและขับเคลื่อนด้วยแรงแม่เหล็ก 

Evolution railway transportation system; elements of railway system; rail vehicle 
dynamics, wheel and rail contact, bogie, suspension, mechanical brake system; velocity control 
for motor drive system, dynamic and regenerative braking system, linear motor drive system; 
railway electrification system, electrical system in rolling stock; signaling system and traffic 
control, automatic train protection, supervisory control and data acquisition (SCADA); magnetic 
levitation (Maglev) technology. 
 

152-477 วิทยาการข้อมลูเบื้องต้นสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
(Introduction to Data Science for Engineers) 

วิชาบังคับก่อน: 155-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมและธุรกิจ การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์จากข้อมูล

ดิบหรือข้อมูลขนาดใหญ่ การรวบรวมและการแสดงผลข้อมูล พ้ืนฐานของแมชชีนเลิร์นนิ่งอัลกอริทึม เช่น การ
วิเคราะห์ข้อมูล แบบจําลองในการทํานาย การวิเคราะห์การถดถอยและการจําแนก 

Data science for engineering and business analytics; extraction and analysis of 
knowledge from data or big data; data collection and visualization; basic of machine learning 
algorithms such as data analysis, predictive modeling, regression analysis and classification.  
 

152-478 การเรียนรูเ้ชิงลึกสําหรับวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Deep Learning for Artificial Intelligence Engineering) 

วิชาบังคับก่อน:  155-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการของปัญญาประดิษฐ์  พ้ืนฐานโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาท

เทียมรีเคอร์เรนท์ โครงข่ายประสาทเทียมแบบความจําสั้นและยาว  โครงข่ายประสาทเทียมเกตรีเคอเรนท์ 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ การเรียนรู้แบบเสริมกําลัง 
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Basic knowledge of artificial intelligence; fundamental neural networks; recurrent 
neural networks;  long short-term memory (LSTM);  gated recurrent unit (GRU); convolutional 
neural networks; reinforcement learning. 
 

152-479 วิทยาการหุน่ยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

ภาพรวมของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ ตัวขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ พ้ืนฐานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหุ่นยนต์ ตัวรับรู้ของหุ่นยนต์ ระบบสื่อสารและควบคุมของหุ่นยนต์ การโปรแกรมหุ่นยนต์ 
การวางแผนการเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้ 

An overview of robotics technology; robot kinematics; robot actuators; basic electronics 
for robots; robot sensors; robot communication and control; robot programming; robot motion 
planning and applications. 
 

152-481 สกาดาและเทคโนโลยเีครือข่าย (SCADA and Network Technology) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 คํานิยามความหมายของคําศัพท์ในสกาดา แนวคิดของสกาดา โครงสร้างสถาปัตยกรรมของสกาดา การ
เชื่อมต่อกับผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีเครือข่ายสําหรับสกาดา การประยุกต์ใช้งานสกาดาสําหรับระบบอัตโนมัติ 
 Definition of SCADA (supervisory control and data acquisition) terminology; SCADA 
concepts; SCADA architecture; operator interface; network technology for SCADA; SCADA 
applications for automation systems. 
 

152-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(2-2-5) 
(Special Topics in Electrical Engineering 1) 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 หัวข้อที่ตรงกับความสนใจเป็นพิเศษของนักศึกษาหรือหัวข้อที่รวมกันขึ้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ รายวิชานี้จะ
เปิดให้ลงทะเบียนในชื่อของตัวเองแต่อยู่ภายใต้หมายเลขรายวิชานี้  การขออนุมัติเพื่อเปิดสอนรายวิชานี้จะต้อง
กระทาํขึ้นก่อนกําหนดการลงทะเบียน 
 Topics meeting special interests of the student or topics formulating new technology; it 
will be offered on its own name under this course work number; approval to schedule must be 
obtained in advance of registration.  
 

152-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  3(2-2-5) 
(Special Topics in Electrical Engineering 2) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 หัวข้อที่ตรงกับความสนใจเปน็พิเศษของนักศึกษาหรือหัวข้อที่รวมกันขึ้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ รายวิชานี้จะ
เปิดให้ลงทะเบียนในชื่อของตัวเองแต่อยู่ภายใต้หมายเลขรายวิชานี้ การขออนุมัติเพื่อเปิดสอนรายวิชานี้จะต้อง
กระทําขึ้นก่อนกําหนดการลงทะเบียน 
 Topics meeting special interests of the student or topics formulating new technology; it 
will be offered on its own name under this course work number; approval to schedule must be 
obtained in advance of registration. 
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3.4 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา
ดับ 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 
สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายยงยุทธ  นาราษฎร์ 3401500590xxx วศ.ด. 
 
 

วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2552 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2534 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นางวิภาวัลย์  นาคทรัพย ์ 3460500613xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2544 
(วิศวกรรมการวัดคุม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2535 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 51 

ลํา
ดับ 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 
สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายทัศนัย  พลอย
สุวรรณ 

3679900137xxx วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2552 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2547 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
พ.ศ. 2545 

12 12 ภาคผนวก ค. 

4 – นายโตมร   สุนทรนภา 3102101693xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
พ.ศ. 2541 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5 – นายคัมภีร์  ธิราวิทย์ 3102100246xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,  พ. ศ. 2538 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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3.4.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลํา
ดับ 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 
สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายยงยุทธ  นาราษฎร์ 3401500590xxx วศ.ด. 
 
 

วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2552 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2534 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นางวิภาวัลย์  นาคทรัพย ์ 3460500613xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2544 
(วิศวกรรมการวัดคุม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2535 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

 
 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 53 

ลํา
ดับ 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 
สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายทัศนัย  พลอย
สุวรรณ 

3679900137xxx วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2552 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2547 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
พ.ศ. 2545 

12 12 ภาคผนวก ค. 

4 – นายโตมร   สุนทรนภา 3102101693xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
พ.ศ. 2541 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5 – นายคัมภีร์  ธิราวิทย์ 3102100246xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,  พ. ศ. 2538 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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ลํา
ดับ 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 
สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวชิาการ 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

6 – พล.ท. สมพงษ ์ตุ้มสวัสดิ์ 3100800374xxx Ph.D. 
 
 

M.S.E.E. 
 

ค.ม. 
 

วท.บ. 

(Electrical Engineering), 
University of Houston, USA, พ.ศ. 
2529 
(Electrical Engineering), 
Georgia Tech., USA, พ.ศ. 2519 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2516 
รร. จปร.,  พ.ศ. 2508 

12 12 ภาคผนวก ค. 

7 – นายปิติกันต์  รักราชการ 3102000057xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2540 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสยาม, พ.ศ. 2537 

12 12 ภาคผนวก ค. 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายไวยพจน์ 
ศุภบวรเสถียร 

3200400554xxx คอ.ม. 
 
 

คอ.บ. 

(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,  พ. ศ. 2537 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,  พ. ศ. 2531 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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ลํา
ดับ 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ตํารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ 

(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายพกิจ   สุวัตถิ์ 3102200629xxx วท.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าธนบุรี, พ. ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,  พ. ศ. 2533 

12 12 ภาคผนวก ค. 

10 – นางสุดาพร   อร่ามรุณ 3440600497xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ. ศ. 2554 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสยาม, พ. ศ. 2542 

12 12 ภาคผนวก ค. 

11 – นายสิทธิพร   เพ็ชรกิจ 5101800039xxx วศ.ม. 
 
 

คอ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ. ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,  พ. ศ. 2532 

12 12 ภาคผนวก ค. 

12 – นายจักรกฤษณ ์  
จันทร์เขียว 

3730300455xxx วศ.ม. 
 

อส.บ. 
 

(การจัดการงานวิศวกรรม)  
มหาวิทยาลัยสยาม, พ. ศ. 2558 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสยาม, พ. ศ. 2539 

12 12 ภาคผนวก ค. 

 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 56 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง  หลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา โดย

จัดเป็นรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า สําหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
และ รายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า สําหรับการออกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ คิดเป็น 5 หน่วยกิต 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4.1.2 ด้านความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม  สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผูน้ําและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

(4) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์
(3) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกีย่วข้องได้ 
 

4.2 ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 
จัดให้เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ในภาคฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย เทียบเท่ากับการจัด
การศึกษา 1 หน่วยกิต ตามปกติตลอดภาคการศึกษา  ส่วนรายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดในภาคฤดูร้อน 
โดยต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน 

5.1 คําอธิบายโดยย่อของการทําโครงงาน 
การเสนอหัวข้อโครงงานที่มีรายละเอียดของ ปัญหาที่มา วัตถุประสงค์ แผนการทําโครงงาน ขอบเขตของ

โครงงาน หลักการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และงบประมาณในการทําโครงงาน โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน  จากนั้นทําการศึกษาวรรณกรรมและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และส่งรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ และดําเนินการจัดทําโครงงานให้
เสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายนักศึกษาต้องจัดทําปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้นต่อ
คณะกรรมการสอบ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องโครงงาน 
5.2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

 
5.2.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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(3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีจินตนาการและความยดืหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปญัหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม  สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผูน้ําและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 
 

5.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกีย่วข้องได้อย่างสร้างสรรค ์
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกีย่วข้องได้ 
 

5.3 ช่วงเวลา 
(1) เสนอหัวข้อโครงงานและศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1)  

ในภาคการศึกษา 2 ช้ันปีที่ 3 
(2) ดําเนินการจัดทําโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ จัดทําปริญญานิพนธ์และสอบปากเปล่า (โครงงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า 2) ในภาคฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3 
 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
(1) โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1          จํานวน  1   หน่วยกิต 
(2) โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2          จํานวน  5   หน่วยกิต 

 
 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 59 

5.5 การเตรียมการ 
(1) กําหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ทําหน้าที่สอนในเนื้อหาเกี่ยวกับ

การหาปัญหาในการกําหนดหัวข้อโครงงาน กระบวนการทําโครงงาน แหล่งสืบค้นข้อมูล วิธีการสืบค้นข้อมูล 
วิธีการเขียนแบบเสนอโครงงาน การเขียนปริญญานิพนธ์ วิธีการนําเสนอ 

(2) กําหนดให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มพิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเองและ
ร่วมกันกําหนดหัวข้อโครงงานและนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน 

(3) กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและนักศึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการกํากับ 
ติดตามการทํางานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

(4) กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานติดตามประเมินความก้าวหน้าของโครงงานและรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ 

(5) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง เครื่องมือตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทําโครงงาน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
(3) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปล่า และจากการเขียนปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ์ 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- สอดแทรกแนวคิด ต่างๆ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ในระหว่างการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 
- จัดกิจกรรมที่ปลูกฝั งด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- กําหนดกติกาของห้องเรียนที่ช่วยสร้างวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบ 

มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบั ติ ด้าน วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลั ง 
พร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้า
กําลัง และสามารถบูรณาการความรู้เข้า
กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

- จัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป 
- จัดให้มีการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 
- จัดให้มีการทําโครงงานทางวิศวกรรม 

มีความสามารถในการปรับตัวและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้
ตามได้เป็นอย่างมีดี มีทักษะการสื่อสาร 
การนําเสนอ และสามารถบริหารจัดการ
การทํางานได้อย่างเหมาะสม 

- มอบหมายงานในรายวิชาให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม 
- ฝึกการปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในรายวิชาสหกิจศึกษา 
และรายวิชาโครงงาน 
- จัดกิจกรรมที่สง่เสริมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นํา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรม 
(2) มีจริยธรรม 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าช้ันเรียน
ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให้ผู้ เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

(4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่ม
เพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง 
เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

(6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่างสุจริต 
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นํา 

และผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
2. ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
(2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ หรือ

นําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active 
Learning) 

(2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
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(5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ งภายในและภายนอก  โดยคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 

(6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การนําเสนองาน
ทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
 (2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 (3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

(4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนอ 
งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
(2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในรายวิชา

ที่เรียนได้ 
(3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วย
เหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 

(2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
(3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้มี

ประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
(4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ

ปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 
(2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

 (3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ังคําถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

(4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นํามาใช้ใน
สถานการณ์จริง 

4. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(2) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีเหมาะสม 
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4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม

ในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น ความสําคัญ

และความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นําและผู้

ตามท่ีดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
(2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
(3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดํารงชีวิต 
(3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียนและการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

(2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิง
ตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

(2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
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(4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปลูกฝังหล่อหลอมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การแต่ง

กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม รู้จักการเสียสละ รู้หน้าที่ของการเป็น

ผู้นําและผู้ตาม โดยมีการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
(3) ปลูกฝังหล่อหลอมให้มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน

ของผู้อ่ืน เป็นต้น  
(4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในระหว่างการสอน 
(5) เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

 

1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินการตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน 
(2) ประเมินการตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ประเมินการเคารพกฎระเบียบที่ร่วมกันกําหนดขึ้นในสงัคมช้ันเรียน 
(4) ประเมินการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินการมีสัมมาคารวะ และรู้จักกาลเทศะ 
(6) ประเมินการไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน 

 

2. ด้านความรู ้
2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
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(2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการทดลองใน

ห้องปฏิบัติการ 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าใน

รายวิชาสหกิจศึกษา 
(3) จัดให้มีการเรียนรู้ในการนําความรู้ หลักการ และเหตุผลทางด้านวิศวกรรมและศาสตร์ด้าน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามเวลาที่กําหนดในรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การถามคําถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากการทําแบบฝึกหัดที่มอบหมาย 
(3) ทดสอบย่อยระหว่างเรียน การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
(4) ทดสอบด้านปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(5) ประเมินจากรายงาน 
(6) ประเมินจากการนําเสนองาน 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยดืหยุ่นในการปรบัใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการร่วม

สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 
(1) มอบหมายงานในลักษณะให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถาน

ประกอบการจริงโดยอาศัยฐานความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
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(2) จัดให้มีการเรียนรู้ในการฝกึการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง โดย
มอบหมายงานให้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง 

(3) จัดให้มีการเรียนรู้การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของสังคมในรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
(1) ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหา 
(2) รายงานผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง 
(3) รายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาในรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาโครงงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งตัวบคุคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนที่ หลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม กล้าต่อต้านในการกระทําในสิ่งที่ผิด 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 

 

4.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

(1) จัดการเรียน การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรทีม่ีการกําหนดกิจกรรมใหม้ีการทํางาน
เป็นกลุ่ม 

(2) จัดให้มีการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบผ่านทางการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา 

(3) จัดให้มีการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบผ่านทางรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างเรียน  การนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน สังเกตจาก

พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมในกลุ่ม  
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(2) ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบในระหว่างฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
รายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งประเมินโดยสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบในระหว่างการดําเนินการจัดทําโครงงานใน
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 

5. ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 

(2) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรที่มีการฝึกทักษะการสื่อสาร การนําเสนอ
ทั้งการพูดและการเขียนในระหว่าง ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  

(3) จัดให้มีการเรียนรู้การใช้เครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพ โดยเฉพาะเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า และรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 

(2) ประเมินจากทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน  
(3) ประเมินจากทักษะการเขยีนรายงาน 
(4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 

ทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 ความรับผิดชอบหลัก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว 
เลข การสื่อสาร และการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก          

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา        

101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชวีิต           

101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

           

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ         

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน           

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่            

101-112 อารยธรรมศึกษา           

101-113 ทักษะการศึกษา           

101-114 จิตวิทยาทั่วไป           

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น            

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์             

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว 
เลข การสื่อสาร และการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ              

101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น               

101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน              

101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ               

101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ              

101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน              

101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน              

101-209 ภาษาจีน 1               

101-210 ภาษาจีน 2              

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1              

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2              

101-213 ภาษาเกาหลี 1              

101-214 ภาษาเกาหลี 2              

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21              

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่   

             

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน              

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              

101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ              

101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน              

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              

101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี               
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว 
เลข การสื่อสาร และการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน               

101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน              

101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล              

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              

101-315 สถิติความน่าจะเป็น              

 

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย              

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต              

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              

101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชวึิต              

101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้ ความ
เข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 

2 .2  สามารถบู รณ าการความรู้
พื้นฐาน.ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียน
กับการเรียนในสาขาวิชาได้ หรือ
นําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตาม
ความก้ าวหน้ าท างวิ ช าก ารอย่ า ง
ต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 

3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิด
แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิด
มาก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นํ าและผู้
ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการดํารงชีวิต 

5.3 สามารถรู้ เท่ าทันและเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 

 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 70 
 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 ความรับผิดชอบหลกั     O  ความรับผิดชอบรอง 
 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

125-201 คณิตศาสตร์ 1  •    •     •        O   •    
125-202 คณิตศาสตร์ 2  •    •     •        O   •    
125-203 คณิตศาสตร์ 3  •    •     •        O   •    
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  •    •     •        O      • 
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  •    •     •        O      • 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  •    •     •        O      • 
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  •    •     •        O      • 
123-101 เคมีทั่วไป  •    •     O •       O     •  
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  •    •     O •       O     •  
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                          

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม  •     •       •       •     
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม  O    •  •   •              • 
151-204 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานทางวิศวกรรม  •     •            •       
151-271 วัสดุวิศวกรรม  O    •  •   •               
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  •    O   •  O O  •     O  • •  O  
153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน  •  • • •  •  •  •  •   •   •    •  
3. กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า                            
152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 • •     •  • • •        •      • 
152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 • •     •  O O •        •      O 
152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม O •     •   O •              • 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี  • •    •  • •  •       •  O    • 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ O • •    •   O     •    •  •     
152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  • •      • •  •     •  • O O    • 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า O •  •   •   • •   O     •      • 
152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  •     •        O          • 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
152-318 ระบบควบคุม O • O  •  •     •  • O        •   
152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 • •     •   • •  •      •      O 
152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 • •     •   • •  •      •      O 
152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง • •     •   • •  •      •      • 
152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง  • O    •   • •  O      •    •  O 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  • •    •  • •  •     •  • • •    • 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3  • •    •  • •  •     •  • • •    • 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า  •  O • • •   O   • O O    • O     O 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4  • •    •   •  •     •  • •     • 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5  • •    •  • •  •     •  • • •    • 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  •  O O • •      • • O    • O     O 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า  •     •  • • • O       • O     O 
152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย  •     •  O • O • O      • •     O 
4. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า                          

152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า O •  O •       O      •  •   O   
152-497 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 • • • • •   •  •  • • • • • • • • • •   • • 
152-498 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 • • • • •   •  •  • • • • • • • • • •   • • 
152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 O •  O •       O      •  •   O   
152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 • • •   •  • •   • • • • • • • • • • •  • • 
152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง  •     •  • • • O       • O     O 
152-434 วิศวกรรมส่องสว่าง  •  O O • •   O   • O O    • O     O 
152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน

ไมโครโปรเซสเซอร์ 
 • •    •   

O 
    •    •  •     

152-436 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า • •     •  O • •        •      O 
152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ O •     • •  •  O   •    • O     • 
152-471 พลังงานหมุนเวียน  •  •   •   •     •    O •      
152-474 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน O •  •   •   •  •   O    • O      
152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น  •  •  • • •     • •     •      • 
152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น  •  •  • • •     • •     •      • 
152-477 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้นสําหรับวิศวกร • •      • • • •  •      •  • •    
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
152-478 การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวิศวกรรม

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
• •      • • • •  •      •  • •    

152-479 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น  •  •   • •    • •      •    •   
152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย  •  •   • •    • •      •    •   
152-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 O • •    •   •  •   O    • O      
152-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 O • •    •   •  •   O    • O      

สรุปรวมตลอดทัง้หลักสูตร • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ใน วัฒ น ธรรม ไทย 

ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถ
ทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประ 
ยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้ อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้ านทาง
วิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่ เหมาะสม  เช่น  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ 

3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

และ สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

3.3 สามารถคิด วิเคราะห์  และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํ างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นใน
การปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการร่วมสร้างหรือ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.5 สามารถศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ต ล อ ด ชี วิ ต แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.2 สามารถเป็นผู้ ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม กล้าต่อต้านในการกระทําในสิ่งที่ผิด 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทํางานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญ หาที่ เกี่ ยวข้องได้ อย่ าง
สร้างสรรค์ 

5.3 สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสน เทศและการสื่ อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ ง
ทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 นักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการสอนใน
วิชานั้น 

1.2 สัญลักษณ์ของการวัดผล 
ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น (Grade) โดยมีแต้มประจํา (Grade Point) 

ดังนี้ 
         ลําดับขัน้           ความหมาย   แต้ม 
  A   ดีเยี่ยม    4.00 
  B+    ดีมาก    3.50 
  B    ดี    3.00 
  C+    ค่อนข้างดี   2.50 
  C   พอใช้     2.00 
  D+    อ่อน    1.50 
  D   ผ่าน     1.00 

  F   ตก       0 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษามีกระบวนการดังนี้ 
2.1 ทําการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา หลังจากประกาศผลการเรียนแล้ว 1 สัปดาห์ โดยใช้

แบบทดสอบ โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มนักศึกษาจากผู้ที่ได้รับผลการเรียนในทุกระดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ 

2.2 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก  และภายในสถาบัน 
ทําหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า  
2.00  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 

1.1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
1.1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด

หลักสูตร (มคอ. 2) ตัวอย่างรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน เป็นต้น 
1.1.3 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ 
1.1.4 เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิจัย การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและ

แผนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
1.1.5 มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
1.2.1 ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
1.2.2 ให้คําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

1.3 การดําเนินการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนการวิจัย โดยจัด

กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้ 
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.3 สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ 
1.3.4 สนับสนุนให้ทํางานวิจัย 
1.3.5 แนะนําทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.6 ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน 
1.3.7 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร
และผู้เรียน 

2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปี โดยเน้นที่
มาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

2.1.3 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทํา Blue Print การออกข้อสอบ การ
ประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 

2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
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2.1.7 สนับสนุนให้ทําวิจัยในชั้นเรียน 
2.1.8 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิ 

ตําแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
2.2.3 กําหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ 

 
หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ (1) การกํากับมาตรฐาน  (2) บัณฑิต  (3) นักศึกษา (4) อาจารย์ (5) หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารคณะวิชา และคณะกรรมการวิชาการ ทํา
หน้าที่กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 

1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

1.3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน อยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ทําหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี  

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน ทุกปีการศึกษาตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2.2 มีการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา ทุกปี 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(1) มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร  
(2) มีการกําหนดจํานวนเป้าหมายในการรับนักศึกษาใหม่ ตามแผนการรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร 
(3) มีการกําหนดวิธีการรับนักศึกษาใหม่ เข้ามาศึกษาในหลักสูตร 
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(4) มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แนะนําสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้สําหรับการศึกษาเช่น แนะนําการใช้ห้องสมุด  การ
ใช้ระบบสารสนเทศ  การใช้บริการศูนย์กีฬา ห้องปฏิบัติการของคณะวิชาต่างๆ เป็นต้น 

(5) มีโครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในพื้นฐานที่จําเป็นในการเรียนของหลักสูตร เช่น พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 
(1) กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําครบทุกช้ันปี ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา ดูแลนักศึกษา

เกี่ยวกับวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าและการใช้ชีวิต 
(2) กําหนดให้มีการดําเนินการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นที่ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ทําหน้าที่ติดตามและรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการ

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา 

(2) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ทําหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร และสรุป
รายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(1) มีการวิเคราะห์อัตรากําลังของอาจารย์ในประเด็น คุณสมบัติ และจํานวน ที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนความเหมาะสมในการบริหารหลักสูตร 
(2) มีการกําหนดระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ 
(3) มีการกําหนดระบบและกลไกในการแต่งต้ังหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(4) ในการบริหารอาจารย์ ได้มีการกําหนดภาระงานซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(5) มีการสนับสนุนอาจารย์ที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ และเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร 
(6) มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาผ่านทางออนไลน์ เพื่อนําผลมาใช้ใน

การปรับปรุง พัฒนาการสอนของอาจารย์ 
(7) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(8) มีการส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่  
(9) มีการส่งเสริมให้อาจารยพั์ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ทั้งทางด้าน

วิชาการ และเทคนิคการสอนและการประเมินผล 
 

4.2 คุณภาพอาจารย ์
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการและสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
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(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการ

บริหารงานของหลักสูตรและสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรยึดตาม 

(1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(3) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(4) ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
(5) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
(6) แนวโน้มหรือความสนใจของสังคมในขณะนั้น เช่น กลุ่มเทคโนโลยีสําหรับการขับเคลื่อน 

Thailand 4.0  ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขนส่งทางราง  ระบบการผลิตพลังงานทดแทน การพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นต้น 
(7) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การกําหนดผู้สอน 

ในการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาดําเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิ  ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในรายวิชานั้นๆ และต้องเป็นไปตามระเบียบของ สกอ. 
รวมท้ังต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน 

(1) กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องดําเนินการจัดทํา มคอ.3  และ มคอ. 4 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
ของแต่ละวิชาที่ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2  ตลอดจนปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4  จากผลประเมินการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) 

(2) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3 และ 
มคอ.4  

(3) กําหนดให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ มคอ.3 และ มคอ.4 
(4) กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อเป็นติดตามการ

จัดการเรียนการสอนในระหว่างภาคการศึกษา 
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5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน จะกําหนดรายวิชาที่จะบูรณา
การการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กําหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้นของแต่ละรายวิชาตามที่
กําหนดไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงที่มีการใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย 
การบ้าน งานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา โดยกําหนดวิธีการประเมิน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเหล่านี้ไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(1) กําหนดให้มีการวิพากษ์ พิจารณาแก้ไขข้อสอบที่จะใช้สําหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ให้

ถูกต้อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นลําดับแรกก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(2) กําหนดให้มีการตรวจสอบเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด การกระจายของเกรด ให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นลําดับแรกก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
(1) กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องดําเนินการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
(2) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ. 5 และ 

มคอ.6 
(3) กําหนดให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่

ได้กําหนดไว้ในตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index; KPI) ทั้งหมด 13 ข้อ 
 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
(1) ในการจัดซื้อ จัดหา หนังสือ ตํารา เข้าห้องสมุดเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน ได้กําหนดให้

หลักสูตรเสนอรายการหนังสือ ตําราที่ต้องการใช้ไปยังสํานักหอสมุดโดยตรงเพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดหา ตามความ
ต้องการใช้งานของหลักสูตร โดยกระบวนการในการเสนอของบประมาณจะดําเนินการโดยสํานักหอสมุด 

(2) ในการจัดซื้อ จัดหา หรือซ่อมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนั้นจะเริ่มจาก 
กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนสํารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อดําเนินการ
จัดซื้อ จัดหา หรือซ่อมบํารุงให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา 
หรือซ่อมบํารุงไปยังผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติและสั่งการดําเนินการต่อโดยฝ่ายจัดซื้อของมหาวิทยาลัย 
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(3) มีการประเมินความพึงพอใจของทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปี
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)      

3. มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

13. ร้อยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษามี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 80      

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 13 13 13 13 13 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 11 11 11 11 11 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การประเมินการสอน 

และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม) 
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กําหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน

จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การต้ังคําถามและการตอบคําถามของนักศึกษาในชั้น
เรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถทราบได้ว่ากล
ยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่และควรปรับเปลี่ยนอย่างไร   

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอน ของอาจารย์ใน
ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สื่อการสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.2 คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษา
ซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.3 ประมวลผลการสํารวจ 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ และนํามา
ปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป  
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ภาคผนวก ก 

 
 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวชิา 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

และ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 

ตารางเปรยีบเทียบรายวชิา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยสยาม 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระในการ
ปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1  ช่ือภาษาไทย:  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1.2  ช่ือภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering 

Program in  Electrical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญา 
2.1 ช่ือภาษาไทย 

2.1.1 ช่ือเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
( วิศวกรรมไฟฟา้ ) 

2.1.2 ช่ือย่อ:  วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) 
2.2 ช่ือภาษาองักฤษ 

2.2.1 ช่ือเต็ม: Bachelor of Engineering  
( Electrical Engineering ) 

2.2.2 ช่ือย่อ: B. Eng. (Electrical Engineering) 
 

3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร  145 หน่วยกิต 
 

4. อาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  นาราษฎร ์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวลัย์ นาคทรัพย์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนัย  พลอยสวุรรณ 
(4) อาจารย์ปติิกันต์   รกัราชการ 
(5) อาจารย์โตมร   สุนทรนภา 
 

5. หลักสตูร 
5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  145  หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์

 และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 3 หน่วยกิต 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1  ช่ือภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1.2  ช่ือภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering 

Program in  Electrical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญา 
2.1 ช่ือภาษาไทย 

2.1.1 ช่ือเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
( วิศวกรรมไฟฟ้า ) 

2.1.2 ช่ือย่อ:  วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) 
2.2 ช่ือภาษาอังกฤษ 

2.2.1 ช่ือเต็ม: Bachelor of Engineering  
( Electrical Engineering ) 

2.2.2 ช่ือย่อ: B. Eng. (Electrical Engineering) 
 

3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  144  หน่วยกิต 
 

4. อาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  นาราษฎร์ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ 
(4) อาจารย์คัมภีร์  ธิราวิทย์ 
(5) อาจารย์โตมร   สุนทรนภา 

 

5. หลักสูตร 
5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  144  หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด  จํานวน  18  หน่วยกิต 
ดังนี้  
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้เรียน
รายวิชาต่อไปนี้ จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้มี
ความเหมาะสมใน
การบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
- ปรับลดจาํนวน
หน่วยกิตในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 83 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระในการ
ปรับปรุง 

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครอง 
ชีวิต 3 หน่วยกิต 

100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิด 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 หน่วยกิต 

100-104 มนุษยสมัพันธ์และการพัฒนา 
บุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต 

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจาํวัน 3 หน่วยกิต 
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม ่ 3 หน่วยกิต 
100-107 อารยธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต 
100-108 ทักษะการศึกษา 3 หน่วยกิต 
111-101 จิตวิทยาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 
111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
111-103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
111-106 สันติภาพศึกษา 3 หน่วยกิต 
111-107 ความรู้เบื้องต้นดา้นทรัพย์สิน 

ทางปญัญา 3 หน่วยกิต 
112-101 อารยธรรม 3 หน่วยกิต 
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา 

และ ตรรกศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
112-103 มนุษย์กบัวรรณกรรม 3 หน่วยกิต 
112-104 มนุษย์กบัศิลปะ 3 หน่วยกิต 
112-106 ไทยศึกษา 3 หน่วยกิต 
112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต 
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครวั 2 หน่วยกิต 
112-109 ดนตรีปฏิบัติ 2 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 17 หน่วยกิต 

ให้เรียนรายวิชา ตอ่ไปนี ้
(2.1) รายวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรยีนจํานวน  3  หน่วยกิต 

 จากรายวิชาต่อไปนี้ 
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3 หน่วยกิต 
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนอ 3 หน่วยกิต 
(2.2) รายวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  12  หน่วยกิต  

 ให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
114-101 ภาษาองักฤษ 1 2 หน่วยกิต 
114-102 ภาษาองักฤษ 2 2 หน่วยกิต 
114-201 ภาษาองักฤษ 3 2 หน่วยกิต 
114-202 ภาษาองักฤษ 4 2 หน่วยกิต 

ท้ั งนี้ เมื่ อ นั ก ศึ กษ า เรี ยน และสอบผ่ าน รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ 4 แล้ว ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้
คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ต้องเรียน
รายวิชา 
114-301 ภาษาองักฤษ 5 2 หน่วยกิต 
114-302 ภาษาองักฤษ 6 2 หน่วยกิต 

 

(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
จํานวน  9  หน่วยกิต 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น 3 หน่วยกิต 
(เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึง
จะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ได้) 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 หน่วยกิต 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 

ทางวิชาการ 3 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ เรียน
รายวิชาต่อไปนี้  จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 3 หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  ให้
เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3  หน่วยกิต 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออก 

กําลังกาย 3 หน่วยกิต 
 
และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  
15  หน่วยกิต ดังนี้ 
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 

และสังคมโลก 3 หน่วยกิต 
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 

เพื่อความเป็นผู้นํา 3 หน่วยกิต 
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด 3 หน่วยกิต 
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ 

ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 
101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3 หน่วยกิต 
101-107 ปรัชญาและศาสนากับ 

การครองชีวิต 3 หน่วยกิต 
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิด 

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 หน่วยกิต 
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา 

บุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต 
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3 หน่วยกิต 
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่ 3 หน่วยกิต 
101-112 อารยธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต 
101-113 ทักษะการศึกษา 3 หน่วยกิต 
101-114 จิตวิทยาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3 หน่วยกิต 
 

 
 

- ปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้มี
รายวิชาบังคับ 18 
หน่วยกิต และ
รายวิชาเลือก 15 
หน่วยกิต 
- เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา
ที่ 3 และ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 84 
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หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 
และสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน 
114-303 การใช้ภาษาองักฤษเพือ่วิชาชีพ 2 หน่วยกิต 
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ 

 เพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ 2 หน่วยกิต 
(2.3) รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศที่ 2 จํานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

(2.3.1) กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103 ภาษาจนี 1 2 หน่วยกิต 
113-104 ภาษาจนี 2 2 หน่วยกิต 
113-201 ภาษาจนี 3 2 หน่วยกิต 
113-202 ภาษาจนี 4 2 หน่วยกิต 
113-105 ภาษาญีปุ่่น 1 2 หน่วยกิต 
113-106 ภาษาญีปุ่่น 2 2 หน่วยกิต 
113-203 ภาษาญีปุ่่น 3 2 หน่วยกิต 
113-204 ภาษาญีปุ่่น 4 2 หน่วยกิต 
113-111 ภาษาเกาหล ี1 2 หน่วยกิต 
113-112 ภาษาเกาหล ี2 2 หน่วยกิต 
113-113 ภาษาเกาหล ี3 2 หน่วยกิต
113-114 ภาษาเกาหล ี4 2 หน่วยกิต 

(2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101 ภาษาพม่า 1 2 หน่วยกิต 
102-102 ภาษาพม่า 2 2 หน่วยกิต 
102-103 ภาษาพม่า 3 2 หน่วยกิต 
102-104 ภาษาพม่า 4 2 หน่วยกิต 
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1 2 หน่วยกิต 
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 2 หน่วยกิต 
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3 2 หน่วยกิต 
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4 2 หน่วยกิต 
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1 2 หน่วยกิต 
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2 2 หน่วยกิต 
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 2 หน่วยกิต 
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4 2 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
121-102 คอมพิวเตอร์สาํหรบัการศึกษา 

และการทํางาน 3 หน่วยกิต 
121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพทีด่ ี 3 หน่วยกิต 
121-105 เคมีในชีวิตประจาํวนั 3 หน่วยกิต 
121-106 คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจําวัน 3 หน่วยกิต 
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์  

101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 
แบบมืออาชีพ 3 หน่วยกิต 

101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ 
ข้อสอบมาตรฐาน 3 หน่วยกิต 

101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ 
สําหรับทุกคน 3 หน่วยกิต 

101-209 ภาษาจีน 1 3 หน่วยกิต 
101-210 ภาษาจีน 2 3 หน่วยกิต 
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 หน่วยกิต 
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  3 หนว่ยกิต 
101-213 ภาษาเกาหลี 1 3 หน่วยกิต 
101-214 ภาษาเกาหลี 2 3 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ 3 หน่วยกิต 
101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง 

นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ 3 หน่วยกิต 
101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง 

สําหรับทุกคน 3 หน่วยกิต 
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อ 

ความย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษา 

และการทํางาน 3 หน่วยกิต 
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3 หน่วยกิต 
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน 3 หน่วยกิต 
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 หน่วยกิต 
101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน 3 หน่วยกิต 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3 หน่วยกิต 
101-315 สถิติและความน่าจะเป็น 3 หน่วยกติ 
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพ 

แห่งชีวิต 3 หน่วยกิต 
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม 3 หน่วยกิต 
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน 3 หน่วยกิต 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะ 

การดําเนินชีวิต 3 หน่วยกิต 
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต 
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ข้อมูลเบือ้งต้น 3 หน่วยกิต 
120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
125-101 คณิตศาสตรใ์นอารยธรรม 3 หน่วยกิต 
126-316 สถติิและความน่าจะเป็น 3 หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 2 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
129-101 พลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 2 หน่วยกิต 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
 ให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
123-101 เคมีท่ัวไป 3 หน่วยกิต 
123-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 หน่วยกิต 
124-101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3 หน่วยกิต 
124-102 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 3 หน่วยกิต 
124-103 ปฏิบัติการฟิสกิส์ท่ัวไป 1 1 หน่วยกิต 
124-104 ปฏิบัติการฟิสกิส์ท่ัวไป 2 1 หน่วยกิต 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต 
125-202 คณิตศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต 
125-203 คณิตศาสตร์ 3 3 หน่วยกิต 
 
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 16 หน่วยกิต  

 ให้เรียนตามรายวชิาต่อไปนี ้
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
151-204 การปฏบิัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 1 หน่วยกิต 
151-271 วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 หน่วยกิต 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
 

(3) กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  53  หน่วยกติ 
 ให้เรียนตามรายวชิาต่อไปนี ้

152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต 
152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต 
152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  3 หน่วยกิต 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต ์

ใช้งานพีแอลซี 3 หน่วยกิต 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3 หน่วยกิต 
152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 หน่วยกิต 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 
152-317 เครื่องมอืและการวัดทางไฟฟ้า    3    หน่วยกิต 
152-318 ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต 
152-321 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 3 หน่วยกิต 
152-328 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
 ให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
123-101 เคมีท่ัวไป 3 หน่วยกิต 
123-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 หน่วยกิต 
124-101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3 หน่วยกิต 
124-102 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 3 หน่วยกิต 
124-103 ปฏิบัติการฟิสกิส์ท่ัวไป 1 1 หน่วยกิต 
124-104 ปฏิบัติการฟิสกิส์ท่ัวไป 2 1 หน่วยกิต 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต 
125-202 คณิตศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต 
125-203 คณิตศาสตร์ 3 3 หน่วยกิต 
 
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 16 หน่วยกิต  

 ให้เรียนตามรายวชิาต่อไปนี ้
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
151-204 การปฏบิัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 1 หน่วยกิต 
151-271 วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 หน่วยกิต 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
 

(3) กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  53  หน่วยกติ 
 ให้เรียนตามรายวชิาต่อไปนี ้

152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต 
152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต 
152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  3 หน่วยกิต 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต ์

ใช้งานพีแอลซี 3 หน่วยกิต 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3 หน่วยกิต 
152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 หน่วยกิต 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 
152-317 เครื่องมอืและการวัดทางไฟฟ้า    3    หน่วยกิต 
152-318 ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต 
152-321 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 3 หน่วยกิต 
152-328 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มกีาร
ปรับเปลี่ยนหรือ
แก้ไขใดๆ ใน
หมวดวิชาเฉพาะ 
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152-329 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต 
152-331 ระบบไฟฟ้ากาํลงั 3 หน่วยกิต 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 หน่วยกิต 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 หน่วยกิต 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟา้ 3 หน่วยกิต 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 หน่วยกิต 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 หน่วยกิต 
152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3 หน่วยกิต 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 หน่วยกิต 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 
 
(4) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ให้เลือกเรียน

จากรายวิชาสหกิจศึกษาในข้อ 4.1 และ/หรือรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมในข้อ 4.2 และรายวิชาเลือกในข้อ 
4.3 รวมแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

(4.1) รายวิชาสหกิจศึกษา          จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา้   1 หน่วยกิต 
152-497 สหกจิศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1          5  หน่วยกิต 
 
(4.2) รายวิชาโครงงานวิศวกรรม   จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 1            1 หน่วยกิต 
152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 2            5  หน่วยกิต 
 
(4.3) รายวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
152-498 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2          5  หน่วยกิต 
152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลงั       3 หน่วยกิต 
152-434 วิศวกรรมส่องสวา่ง                    3 หน่วยกิต 
152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน 

 ไมโครโปรเซสเซอร์                    3 หน่วยกิต 
152-436 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้              3 หน่วยกิต 
152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์         3 หน่วยกิต 
152-471 พลังงานหมุนเวียน                     3 หน่วยกิต 
152-474 การอนรุักษ์และการจดัการพลงังาน  3 หน่วยกิต 
152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟา้เบื้องต้น     3 หน่วยกิต 
152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องตน้           3 หน่วยกิต 
152-477 วิทยาการข้อมลูเบื้องต้น 

สําหรับวิศวกร                         3 หน่วยกิต 
152-478 การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวศิวกรรม 

ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น                3 หน่วยกิต 
152-479 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องตน้             3 หน่วยกิต 
152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย       3 หน่วยกิต 
152-493 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    3 หน่วยกิต 
152-494 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    3 หน่วยกิต 
 
 

152-329 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต 
152-331 ระบบไฟฟ้ากาํลงั 3 หน่วยกิต 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 หน่วยกิต 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 หน่วยกิต 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟา้ 3 หน่วยกิต 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 หน่วยกิต 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 หน่วยกิต 
152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3 หน่วยกิต 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 หน่วยกิต 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 
 
(4) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ให้เลือก

เรียนจากรายวิชาสหกิจศึกษาในข้อ 4.1 และ/หรือ
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมในข้อ 4.2 และรายวิชาเลือก
ในข้อ 4.3 รวมแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

(4.1) รายวิชาสหกิจศึกษา          จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา้   1 หน่วยกติ 
152-497 สหกจิศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1          5  หน่วยกิต 
 
(4.2) รายวิชาโครงงานวิศวกรรม   จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 1            1 หน่วยกิต 
152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 2            5  หน่วยกิต 
 
(4.3) รายวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
152-498 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2          5  หน่วยกิต 
152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลงั       3 หน่วยกิต 
152-434 วิศวกรรมส่องสวา่ง                    3 หน่วยกิต 
152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน 

 ไมโครโปรเซสเซอร์                    3 หน่วยกิต 
152-436 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้              3 หน่วยกิต 
152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์         3 หน่วยกิต 
152-471 พลังงานหมุนเวียน                     3 หน่วยกิต 
152-474 การอนรุักษ์และการจดัการพลงังาน  3 หน่วยกิต 
152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟา้เบื้องต้น     3 หน่วยกิต 
152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องตน้           3 หน่วยกิต 
152-477 วิทยาการข้อมลูเบื้องต้น 

สําหรับวิศวกร                         3 หน่วยกิต 
152-478 การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวศิวกรรม 

ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น                3 หน่วยกิต 
152-479 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องตน้             3 หน่วยกิต 
152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย       3 หน่วยกิต 
152-493 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    3 หน่วยกิต 
152-494 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    3 หน่วยกิต 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยสยาม หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีทาง
ราชการรับรอง 
 
5.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1) 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
3(x-x-x) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

3(x-x-x) 

รวม 18 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
125-202 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1) 
123-101 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
3(x-x-x) 

รวม 19 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
125-203 คณิตศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
151-204 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานทาง

วิศวกรรม 
1(0-3-1) 

152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
151-271 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
113-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ

ส่ือสารในรายวิชาภาษาไทย 
3(2-2-5) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3(x-x-x) 

รวม 20 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยสยาม หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีทาง
ราชการรับรอง 
 
5.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน - 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1) 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
123-101 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 

รวม 17 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3(3-0-6) 

125-202 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1) 
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
151-271 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 19 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทาง

วิชาการ 
3(2-2-5) 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 
21 

3(2-2-5) 

125-203 คณิตศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
151-204 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานทาง

วิศวกรรม 
1(0-3-1) 

152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลัง

กาย 
3(2-2-5) 

รวม 19 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุง
แผนการศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
ปรับปรงุรายวิชา
ในหมวดศึกษา
ท่ัวไป 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 2(1-2-3) 
152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
114-301 

หรือ 
114-303 

ภาษาอังกฤษ 5 
หรือ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6) 
152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพี

แอลซี 
3(2-3-5) 

รวม 18 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 
114-302 

หรือ 
114-304 

ภาษาอังกฤษ 6 
หรือ 
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การนําเสนอทางวิชาชีพ 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 

153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6) 
152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 
3(x-x-x) 

152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 1(x-x-x) 
รวม 19 

 
ปีที่ 3  ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 5(x-x-x) 

รวม 5 
 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 19 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6) 
152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพี

แอลซี 
3(2-3-5) 

รวม 19 
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6) 
152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 1(x-x-x) 

รวม 17 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 5(x-x-x) 

รวม 5 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1(0-3-1) 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
113-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ

ส่ือสารในรายวิชาภาษา 
ต่างประเทศที่ 2 

2(1-2-3) 

152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(x-x-x) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(x-x-x) 

รวม 15 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1(0-3-1) 
152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(x-x-x) 
xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 13 
 

 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1(0-3-1) 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 

รวม 16 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1(0-3-1) 
152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 13 
 

 
 
 
6. คําอธบิายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระในการ
ปรับปรุง 

100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 3(3-0-6) 

100-101  Principles of Economics and Philosophy of  
 Sufficiency Economy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยด้านมห
ภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค การ
ออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล 
การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และด้านจุลภาค
ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทฤษฎีการเลือกของ
ผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าด้วยการดําเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกิน
ตัว ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพื่อป้องกัน
ภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโต
และพัฒนาการอย่างยั่งยืน 
 

101-101  หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

101-101  Sufficiency Economy Philosophy for 
Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทัน
ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่ งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน การ
ดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
วิชาพร้อมทั้ง
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 90 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระในการ
ปรับปรุง 

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 
100-102 Philosophy, Religions and Life Style 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของ
ศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลัก
ศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 
101-107 Philosophy, Religions and Life Style 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา 

100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

100-103 Principles of Logics and Thinking Skill for 
Lifelong Learning) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิด
เชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
ประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการ เรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพิ่อการพัฒนาตนอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

101-108 Principles of Logics and Thinking Skill for 
Lifelong Learning) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา 

100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
100-104 Human Relations and Personality 

 Development 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมาย  ที่ ม า  และป ระ โยชน์ ขอ งมนุ ษ ยสั มพั น ธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสั งคม  ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตลอดจนมารยาททางสังคม 

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
101-109 Human Relations and Personality 

 Development 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความหมาย  ที่ ม า  และประโยชน์ ของมนุษยสัม พันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ 
การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการ
ออกเสียงที่ ชัด เจนและใช้ภาษาที่ ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชา 

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
100-105 Psychology in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 ทฤษฎี และแนวคิ ดท างจิต วิทยาเพ่ื อประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การ
อธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรมและการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ 
บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทาง
จิต สุขภาพจิตและการปรับตัว 
 

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
101-110 Psychology in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระในการ
ปรับปรุง 

100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่ 3 (3 -0 -6 ) 
100-106 ASEAN in the Modern World 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบโลกใหม่ 
ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลกปัจจุบัน ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัย
ทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและ
ประชาคม โลก  บทบาทของชาติ มห าอํ าน าจต่ ออาเซี ยน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่ 3 (3 -0 -6 ) 
101-111 ASEAN in the Modern World 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ
ของโลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคง
อยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชา 

100-107 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
100-107 Civilization Studies 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรม
ไทย ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่อง
ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การศึกษา 
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรม 
 

101-112 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
101-112 Civilization Studies 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลก
ในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอาเซียน 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชา 

100-108 ทักษะการศึกษา 3(2-2-5) 
100-108 Study Skills 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ สัมฤทธ์ิผลโดย
วิ เคราะห์ เจตคติ   และคุณค่ าของตนเอง   ของชี วิต   และ
ความสัมพันธ์กับการศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จําเป็น
สําหรับการศึกษา อาทิ การใช้ห้องสมุด  การสืบค้นข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่ือสารใหม่  และที่เป็นปัจจุบัน  ศึกษา
ปัญหา และอุปสรรคในการศึกษา  การนําเทคโนโลยีการศึกษาไป
ใช้เพื่อปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ์  และ
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  การทํางานเป็นทีม  การบริหารเวลาใน
การศึกษา  การบริหารความขัดแย้งทางการศึกษา  ทักษะการอ่าน 
ฟัง การจดบันทึก การจับประเด็น  การจัดทํารายงาน และการ
นําเสนอ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตท่ีสําคัญ ได้แก่ ทักษะในการ
บริหารการเงินส่วนบุคคล  และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย ฯลฯ 
 

101-113 ทักษะการศึกษา 3(2-2-5) 
101-113 Study Skills 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

คุณ ค่ าของการศึ กษ า  วิ ธี ก ารศึ กษ าให้ สั มฤท ธ์ิผล ใน
ระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม 
จิตสาธารณะ การบริหารเวลา   

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชา 

111-101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
111-101 General Psychology 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมาย
ของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค่าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์  พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 

101-114 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
101-114 General Psychology 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา 
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111-102 สังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
111-102 Introduction to Sociology 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบคุคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล 
โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผูน้ํา เจตคติในการทํางาน การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบัน
ต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
101-115 Introduction to Sociology 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา 

111-103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
111-103 Principle of Economics 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค  แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ 
ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัย
ต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิต  ใน
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  ตลาดปัจจัยการ
ผลิตและการกําหนด  ปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิง
เปรียบเทียบ 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
101-116 Principle of Economics 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 

 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา 

111-106 สันติภาพศึกษา 2(2-0-4) 
111-106 Peace Studies 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา 
กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และระดับภาษาที่ใช้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและเศรษฐกิจใน
ระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
ศาสนา อันนําไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธและสงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน  วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดย
สันติวิธีและปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
องค์กร สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลด
กําลังอาวุธ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิ
มนุษยชน  บทบาทของสหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุง
รักษาสันติภาพของโลก 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

111-107  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
111-107 Introduction to Intellectual Property 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความสําคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อ
การส่ ง เสริมความ คิด ริ เริ่ ม ของมนุ ษ ย์ ตลอดจนการพั ฒ น า
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการด้านศิลปะ
และวรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  
ธุรกิจ  และองค์กรประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 
รวมทั้ งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับลิขสิท ธ์ิและ
เครื่องหมายการค้า  เช่น สนธิสัญญา WTO  TRIP’s และ  Patient 
Cooperation Treaty  บทบาทของ WIPO  ในการส่งเสริมการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนการบริหารให้
เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอน
จะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์หลักการทางทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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112-101 อารยธรรม 3(3-0-6) 
112-101 Civilizations 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติโดยสังเขป  อารยธรรมแม่บททั้งตะวันตกและตะวันออก 
ซึ่งได้ทิ้งมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน  อารยธรรมยุคฟื้น ฟูศิลปะ
วิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์  ในด้าน
การเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

112-102 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับปรัชญา 
และตรรกศาสตร ์ 3(3-0-6) 

112-102 Fundamental of Philosophy and Logic 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 พ้ืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา  ญาณวิทยา จริย
ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก
ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน  ศึกษาลักษณะความ  คิด 
กระบวนการของความคิดอย่างมีเหตุผล  ทั้งแบบนิรนัยอุปนัยโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
112-103 Man and Literature 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมาย กําเนิด และรูปแบบต่าง ๆ  ของวรรณคดี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และ
ค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บท
กวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็น
ปัญหาของมนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
ตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

112-104 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6) 
112-104 Man and Arts 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์  ทรรศนะของปรัชญาเมธี  และ
ศิลปินกลุ่มสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม”  มรดกทางอารยธรรมที่มี
ต่อศิลปะและดนตรี  ในยุคสมัยที่สําคัญ ๆ ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึงยุค
ปัจจุบัน  ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทยและ
สากล รู้จักผลงานอันยิ่งใหญ่ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปินในสาขา
ต่าง ๆ  ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และสากล 
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้ 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

112-106 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
112-106 Thai Studies 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมไท  ความรู้เรื่องธรรมชาติ  และประยุกต์วิทยาในสังคมไทย  
สังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง  ศาสนา  พิธีกรรม  การละเล่น
พื้นบ้าน  สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม  นาฏศิลป์  
ดุริยางค์ศิลป์  การศึกษาค่านิยมของไทย  รวมทั้งแนวโน้มสังคมและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 



 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 94 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระในการ
ปรับปรุง 

112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
112-107 Comparative Religions 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ศาสนาท่ีสําคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ยิว  
ชินโต  เต๋า  เชน  พุทธ  ขงจื้อ  คริสต์  อิสลาม  บาไฮ   โดยนํา
ศาสนาต่าง ๆ ดังกล่าวมาเปรียบเทียบในหัวข้อที่สําคัญ ๆ เช่น 
เปรียบเทียบเรื่องกาลเวลาและสถานที่  เปรียบเทียบศาสนา
โบราณและสมัยปัจจุบัน  ศาสนาฝ่ายเทวนิยมกับอเทวนิยม  การ
สร้างและการสลายโลก  ศรัทธาและฐานะของมนุษย์  ชีวิต  
อุปนิสัยและการปฏิบัติแห่งศาสดา  สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร  
วิธีประกาศศาสนา  นักพรต  คําสอนเรื่องความหวังให้ผู้มาโปรด  
และเปรียบเทียบหลักความดีอันสูงสุด 
 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว 2(2-0-4) 
112-108 Family Life Planning 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความรู้เข้าใจในความสําคัญของความแตกต่างเกี่ยวกับ
เพศศึกษา  ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ  และนําไปสู่
แนวคิดที่ถูกต้องด้านชีวิตสังคม  ความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
ดําเนินชีวิตภายใต้สภาวะส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
เน้นการเตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต  
รวมทั้งการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรม
และด้านสังคม 
 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

112-109 ดนตรีปฏิบัต ิ 2(1-2-3) 
112-109 Music practice 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรี
ประเภทต่างๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะ 
และดนตรีกับการดํารงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้ง
เคร่ืองดนตรีไทยและสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี
อย่างน้อย 1 ชนิด  การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง  การอ่านโน้ตดนตรี  ทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและการเล่นดนตรี 
 

 
 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

 
 
 

ไม่ม ี

101-102  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
และสังคมโลก 3(3-0-6) 

101-102  Civic Literacy in Thai and Global Context 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก 
ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
กระบวนการทางความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการ
พัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 
 

เปิดใหม่ 
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ไม่ม ี

101-103  การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพ 
เพ่ือความเป็นผูน้ํา 3(2-2-5) 

101-103  Designing Your Self and Personality for 
Leadership 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายใน

ชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดใน
ที่สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน 
การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม 

เปิดใหม่ 

 
 
 

ไม่ม ี

101-104  การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด        3(3-0-6) 
101-104  Smart Money Management 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน 
การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การ
วางแผนภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน 
การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปิดใหม่เพื่อพัฒนา 
financial literacy 

 
 
 

ไม่ม ี

101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3(2-2-5) 
101-105  Community Explorer and Service Learning 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหา
ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของ
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและ
การเสริมทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะ
การใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการ
พัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุก
มิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

เปิดใหม่ 

 
 
 

ไม่ม ี

101-106  กฎหมายและการเมืองใกลต้ัว 3(3-0-6) 
101-106  Politics and Law in Everyday Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร 
และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 

เปิดใหม่ 

113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
113-108 Thai Usage for Communication 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการ
ส่ือสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษา
ทางการและไม่เป็นทางการสํานวนโวหาร คําราชาศัพท์ หลักการ
อ้างอิง การส่ือสารทางโทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึก
และการสรุปความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียน
เรียงความ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
101-201 Thai Language for Communication 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟัง
จับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และ
วิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ  
 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
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113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 
113-109 Thai Usage for Presentation 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม สํานวน
โวหาร การออกเสียงคําที่ถูกต้อง และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 
การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิง
วิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 
ตลอดจนการเขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการ
อ่านข้อมูลเชิงสถิติ 

101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 
101-202  Thai Language for Presentation 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การ
นําเสนอข้อมูลทางวิชาการ การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

114-101 ภาษาอังกฤษ 1  2(1-2-3) 
114-101 English 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึก
การฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา การแสดงความยินดีหรือเสียใจ
และอ่ืนๆเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกทักษะการ
อ่านข้อความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้ ด้าน
ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
114-102 English 2 
วิชาบังคับก่อน: 114-101 ภาษาอังกฤษ 1 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ศึกษาวัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา ปัญหาและ
ความแตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปสู่ทักษะการพูด 
โดยการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ดี ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น 
ประกอบด้วยการจับใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์
ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเรื่อง
รวมทั้งการเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และสํานวนอื่นๆ 
ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

114-201 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
114-201 English 3 
วิชาบังคับก่อน: 114-102 ภาษาอังกฤษ 2 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่
ยากขึ้น ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่มี
ระดับความยากมากขึ้น เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การ
เล่าเรื่องและอื่นๆ ฝึกการอ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น 
ศึกษาการเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

114-202 ภาษาอังกฤษ 4 2(1-2-3) 
114-202 English 4 
วิชาบังคับก่อน: 114-201 ภาษาอังกฤษ 3 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่
ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อความ การจดบันทึก 
การจับใจความจากข้อความหรือบทความที่อ่านหรือฟังจากผู้สอน
หรือเทปบันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กําหนดหรือ
ตามความสนใจ โดยสามารถใช้สํานวนที่ถูกต้องตามความนิยมและ
หลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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114-301 ภาษาอังกฤษ 5 2(1-2-3) 
114-301 English 5 
วิชาบังคับก่อน: 114-202 ภาษาอังกฤษ 4 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจน
ทบทวนและฝึกฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพื่อให้ เป็นไปตามแนว
ทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

114-302 ภาษาอังกฤษ 6 2(1-2-3) 
114-302 English 6 
วิชาบังคับก่อน: 114-301 ภาษาอังกฤษ 5 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจน
ทบทวนและฝึกฝนทักษะ ในระดับที่ยากขึ้นทั้งสี่ทักษะเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2(1-2-3) 
114-303 English Usage for Profession 
วิชาบังคับก่อน: 114-202 ภาษาอังกฤษ 4 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสื่อสาร  ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ 
หลักการพ้ืนฐาน ในการแปลอย่างเป็นระบบ ศัพท์เทคนิคและศัพท์
เฉพาะของสาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทย
เป็นอังกฤษ 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 
ทางวิชาชีพ 2(1-2-3) 

114-304 English Presentation Techniques  
for Profession 

วิชาบังคับก่อน: 114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
 หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม 
โวหาร การออกเสียงคําที่ถูกต้อง และการพูด ในสถานการณ์ต่างๆ 
การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิง
วิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

113-103 ภาษาจีน 1 2(1-2-3) 
113-103 Chinese 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ที่
ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย 
ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

101-209 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
101-209 Chinese 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์
ป ระมาณ  300  คํ า  และสํ าน วนต่ าง  ๆ  อย่ างง่ ายที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชาและเพิ่มจํานวน
หน่วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2 2(1-2-3) 
113-104 Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน: 113-103 ภาษาจีน 1 
 ฝึก เรียบ เรียงประโยคพื้ นฐาน  การหาคํ าศัพท์ จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ 
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

101-210 ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
101-210 Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน: 101-209 ภาษาจีน 1 

การเรี ยบ เรี ย งป ระโยคพื้ น ฐาน  การหาคํ าศั พท์ จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ 
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชาและเพิ่มจํานวน
หน่วยกิต 

113-201 ภาษาจีน 3 2(1-2-3) 
113-201 Chinese 3 
วิชาบังคับก่อน: 113-104 ภาษาจีน 2 
 ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อ
เร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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113-202 ภาษาจีน 4 2(1-2-3) 
113-202 Chinese 4 
วิชาบังคับก่อน:  113-201 ภาษาจีน 3 
 ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอื่น ๆ มากขึ้น ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน  สนทนา
ภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพ่ิมขึ้นอีก
ประมาณ 300 คํา 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1 2(1-2-3) 
113-105 Japanese 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ศึกษาระบบเสียงและ
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการอ่านประโยคอย่าง
ง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 
101-211 Japanese 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวน
อย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา เพิ่มจํานวน
หน่วยกิต และ
ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา 

113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2 2(1-2-3) 
113-106 Japanese 2 
วิชาบังคับก่อน: 113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1  
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ซับซ้อนขึ้น และคําศัพท์ใหม่  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนบทความ
ในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย  

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5 
101-212 Japanese 2 
วิชาบังคับก่อน: 101-211 ภาษาญีปุ่่น 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
ขึ้น คําศัพท์และสํานวนอย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุ
เฉทในระดับง่ายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา เพิ่มจํานวน
หน่วยกิต และ
ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา 

113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 2(1-2-3) 
113-203 Japanese 3 
วิชาบังคับก่อน: 113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2  
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาการอ่านคันจิจาก
ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 2(1-2-3) 
113-204 Japanese 4 
วิชาบังคับก่อน: 113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ ปุ่ น  เรียนรู้
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียนแบบคันจิ เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติม ศึกษาโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ที่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 2(1-2-3) 
113-111 Korean 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะ
การฟั งและการพู ด  เน้ นประโยคสนทนาอย่ างง่าย ท่ี ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน 

101-213 ภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
101-213 Korean 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและ
การพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา และเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 2(1-2-3) 
113-112 Korean 2 
วิชาบังคับก่อน: 113-111 ภาษาเกาหลี 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน  ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย 

101-214 ภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 
101-214 Korean 2 
วิชาบังคับก่อน: 101-213 ภาษาเกาหลี 1 

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน  ทักษะการอ่านและเขียนอนุ เฉทเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย 

 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา และเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิต 
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113-113 ภาษาเกาหลี 3  2(1-2-3) 
113-113 Korean 3 
วิชาบังคับก่อน: 113-112 ภาษาเกาหลี 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา 
การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาท่ี
เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

113-114 ภาษาเกาหลี 4 2(1-2-3) 
113-114 Korean 4 
วิชาบังคับก่อน: 113-113 ภาษาเกาหลี 3 
 พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาการอ่านและการ
เขียน เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความ
เข้าใจภาษาเกาหลีที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-101 ภาษาพม่า 1 2(1-2-3) 
102-101 Burmese 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาษาพม่าคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการ
ฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-102 ภาษาพม่า 2 2(1-2-3) 
102-102 Burmese 2 
วิชาบังคับก่อน: 102-101 ภาษาพม่า 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาพม่า ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน  ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-103 ภาษาพม่า 3 2(1-2-3) 
102-103 Burmese 3 
วิชาบังคับก่อน: 102-102 ภาษาพม่า 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาพม่า ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนา
ทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-104 ภาษาพม่า 4 2(1-2-3) 
102-104 Burmese 4 
วิชาบังคับก่อน: 102-103 ภาษาพม่า 3 
 พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพ่ือทําความ
เข้าใจภาษาพม่าที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  2(1-2-3) 
102-111 Bahasa Indonesia 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และ
สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยค
สนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2  2(1-2-3) 
102-112 Bahasa Indonesia 2 
วิชาบังคับก่อน: 102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนา
และคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียน
บทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3 2(1-2-3) 
102-113 Bahasa Indonesia 3 
วิชาบังคับก่อน: 102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม และศึกษาคําศัพท์
เพ่ิมเติม 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4 2(1-2-3) 
102-114 Bahasa Indonesia 4 
วิชาบังคับก่อน: 102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3 
 พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพ่ือทําความ
เข้าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1  2(1-2-3) 
102-121 Bahasa Malaysia 1 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาบาฮาซา
มาเลเซีย คําศัพท ์

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2 2(1-2-3) 
102-122 Bahasa Malaysia 2 
วิชาบังคับก่อน: 102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและ
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความ
ในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย  

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 2(1-2-3) 
102-123 Bahasa Malaysia 3 
วิชาบังคับก่อน: 102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา  การอ่าน  และเขียน เพื่ อสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4 2(1-2-3) 
102-124 Bahasa Malaysia 4 
วิชาบังคับก่อน: 102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 
 พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร เรียน
คําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษา
บาฮาซามาเลเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 
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ไม่ม ี

101-203  ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น 3(2-2-5) 
101-203  English for Remediation 
การวัดผล: ผ่าน (Satisfactory - S) หรือ ไม่ผ่าน 
(Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข:  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ได้ 

คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และ
ทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียน
ข้อความส้ันๆ การต้ังคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนา
อย่างง่ายในระดับคํา วลี และประโยคส้ันๆ 
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการปรับพ้ืน (English for Remediation) 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวัน               3(2-2-5) 
101-204  Daily Life English 

คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะใน
การส่ือสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วน
บุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้
เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

เปิดใหม่ 

 
ไม่ม ี

101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ    3(2-2-5) 
101-205  English for Academic Study 

การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด 
การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคําศัพท์ 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 
แบบมืออาชีพ                                 3(2-2-5) 

101-206  English for Professional Presentation 
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออก

เสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและ
การนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์
งาน 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ 
ข้อสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 

101-207  English for Proficiency Test 
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึก
เทคนิคที่เป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์ําหรับทุกคน   3(2-2-5) 
101-208  Computer Coding for Everyone 

ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การ
ติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ ใช้ในการเขียนโปรแกรม การติดต้ัง
ไลบราร่ี การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัว
แปร การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําส่ัง
ทางเลือก การใช้งานคําส่ังวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบราร่ีทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  

เปิดใหม่ 
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121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
121-101 Information Technology 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือ
ประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมประมวลผลคํา และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
101-307 Information Technology 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือ
ประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การ
ใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 

121-102 คอมพิวเตอร์สําหรบัการศึกษา 
และการทํางาน 3(2-2-5) 

121-102 Computer for Studies and Works 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของ
แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและ
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน และโปรแกรมนําเสนองาน 

101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศกึษา 
และการทํางาน 3(2-2-5) 

101-308  Computer for Studies and Works 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักการจัดการข้อมู ลและสารสน เทศ  ประเภทของ
แฟ้มข้ อมู ล  อัลกอริทึ มและการแก้ โจท ย์ปัญ หา  ธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพ
และวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนอ
งาน 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
121-103 Life and Environment 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับส่ิงแวดล้อมโดยชี้ให้เห็นถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
101-309 Life and Environment 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ต่อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  3(3-0-6) 
121-104 Food for Good Health 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ  การ
เปล่ียนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข้อเท็จจริงและ
ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
อาหารกับโรค และแนวโภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการ
ของอาหาร 

101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  3(3-0-6) 
101-310 Healthy Diet 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการ
และพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการป้องกัน
และการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การ
ปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความม่ันคงทางด้านอาหาร ความ
เชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรม
อาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา ชื่อ
ภาษาอังกฤษของ
รายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

121-105 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
121-105 Chemistry in daily life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสารโลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน อาทิ แก้ว กระดาษ 
สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและ
สารเสพติดดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวันการป้องกันและแก้พิษ
จากสารเคมี 

101-311  เคมีในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
101-311  Chemistry in daily life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและ
สีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง 
สารเคมี ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดมะ เร็ ง  สารเคมี ที่ เป็ น สารพิ ษที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 
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121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
121-106 Mathematics in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์
คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการ
แก้ปัญหาตัวแบบการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
101-312  Mathematics in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ
การแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้น
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 

121-107 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
121-107 Basic Statistics for Data Analysis 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต 
ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา 
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวิ
นาม การแจกแจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

101-313  สถิติในชีวิตประจําวัน                       3(3-0-6) 
101-313  Statistics in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การ
บันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน การบันทึก
ข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย 
การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ 
การพยากรณ์อากาศ 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
120-101 Man and Environment 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  ปัญหาเรื่องมลภาวะของ
ส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการเพิ่ม
ประชากร  การอนุรักษ์ป่าไม้  ต้นน้ํา  ลําธาร  การใช้ผืนดินและน้ํา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพื้นดินและน้ําที่เสื่อมโทรมให้
กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึงการป้องกันการ
ทําลายส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ ในสภาพสมดุลกับการ
ดํารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข  โดยการทําให้ ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติดีขึ้น 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม  3(3-0-6) 
125-101 Mathematics in Civilization 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักเบื้องต้น  และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข  
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน  การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์
ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ  ศึกษาระบบการนับจํานวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น  เพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข  อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                    3(3-0-6) 
101-314 Mathematics in Civilization 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และ
ระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจํานวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบ้ืองต้น เพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตรช์ั้นสูงต่อไป 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา 

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
126-316 Statistics and Probability 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ  ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ  ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ  วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่ม  การแจก
แจง  แบบทวินาม  แบบปัวซอง  และแบบปกติ  การแจกแจงของ
ค่าที่ได้จากตัวอย่าง  การประมาณค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร  การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  การทําสอบสมมติฐานสําหรับหนึ่งและสอง
ประชากร 

101-315 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
101-315 Statistics and Probability 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 

ปรับเปลี่ยนรหัส
วิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 
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ไม่ม ี

101-301  ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21           3(2-2-5) 
101-301  Digital Literacy for 21ST Century 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความ
ปลอดภัยทางดิ จิทัลเบื้ องต้น  ความเสี่ ยงในการใช้ งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคม
ออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้าง
อินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล 

 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ           3(2-2-5) 
101-302  Data Science and Visualization 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล 
การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอ
พลิเคชัน 

 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-303  เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6) 
101-303  Green Technology for Sustainable 

Development 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการ
จัดการพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้าง 
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่              3(3-0-6) 

101-304  Logic and Design Thinking for Innovation  
and Start Up 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิ ธีคิดเพื่อการออกแบบ

นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดมความคิด การ
วิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบ
การแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรง
กับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 

เปิดใหม่ 

 
ไม่ม ี

101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน     3(2-2-5) 
101-305  Internet of Thing for Everyone 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน 
การส่ือสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 
 

เปิดใหม่ 
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ไม่ม ี

101-306  ห้องทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน         3(2-2-5) 
101-306  Living Lab for Campus Sustainability 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่ อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหาร
โครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

เปิดใหม่ 

129-101 พลศึกษาและนันทนาการ 2(1-2-3) 
129-101 Physical Education and Recreation 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความ รู้เบื้ องต้น เกี่ ยวกับพลศึกษา  นันทนาการที่ มี
ความสําคัญและความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ  ความ
ต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ การจัดการและการบริหาร
นันทนาการและให้เลือกพลศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา 
มารยาท และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 2(1-2-3) 
129-102 Art and Music Appreciation 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการ
ทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของศิลปะและดนตรีแต่ละ
แบบ ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่นชมในศิลปะ
และดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสําคัญในด้านต่างๆตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลังการ
สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี
ในฐานะ เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์  

 
 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

 
 

ไม่ม ี

101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย       3(2-2-5) 
101-401  Life, Well-Being and Sports 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการ
เลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย 
คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆในร่างกาย การ
ออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออก
กําลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-402  ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
101-402  Art and Music Appreciation 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้ เกี่ ย ว กับ สุนท รี ยศาสต ร์  ศิ ลป ะ ใน รูป แบบของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ 
ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความ
ซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่า
ความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลง
จิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์ 

เปิดใหม่  
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ไม่ม ี

101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                3(3-0-6) 
101-403  Thai Appreciation and Unseen in Siam 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มี
คุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและ
ค่านิยม  วิถีชี วิต  ดนตรี นาฏศิลป์  และการละเล่นพื้ นบ้ าน  
แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

 

เปิดใหม่  

 
 

ไม่ม ี

101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน           3(2-2-5) 
101-404  Designing Your Dream 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความ
ต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จาก
ศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต      3(2-2-5) 
101-405  Yoga, Meditation and Art of Living 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ 
ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะ
ประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อน
คลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึก
โยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ดํารงชีวิต 

 

เปิดใหม่ 

 
 

ไม่ม ี

101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์            3(2-2-5) 
101-406  Creative Photography 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้อง
โทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้
ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การส่ือสารด้วย
ภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบ
ภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ 
แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อ
ความหมาย 

 

เปิดใหม่ 
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123-101 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
123-101 General Chemistry 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ปริมาณสัมพันธ์และพ้ืนฐานของทฤษฎีปรมาณู คุณสมบัติ
ของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลทางเคมี 
สมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม 
เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุ
ตัวแทน อโลหะและโลหะตวันํา สารประกอบ และพอลีเมอร์ 

123-101 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
123-101 General Chemistry 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 
123-102 General Chemistry Laboratory 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรอืเรียนพร้อมกัน: 123-101 เคมีทั่วไป 
 การทดลองตามเนื้อหาของรายวิชา 123-101 เคมีทั่วไป 
 

123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 
123-102 General Chemistry Laboratory 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรอืเรียนพร้อมกัน: 123-101 เคมีทั่วไป 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

 

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
124-101 General Physics 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การหมุน โมเมนตัมเชิงมุม การแกว่ง 
การส่ันสะเทือนและคลื่น สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
124-101 General Physics 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
124-102 General Physics 2 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทัศน
ศาสตร์  สวนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม โครงสร้าง
อะตอม ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
124-102 General Physics 2 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1) 
124-103 General Physics Laboratory 1 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรอืเรียนพร้อมกัน: 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 การทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1) 
124-103 General Physics Laboratory 1 1(0-3-1) 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1) 
124-104 General Physics Laboratory 2 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรอืเรียนพร้อมกัน: 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 การทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1) 
124-104 General Physics Laboratory 2 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรอืเรียนพร้อมกัน: 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
125-201 Mathematics 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทรีเกรตของค่าจริง 
เทคนิคการอินทรีเกรต การอินทรีเกรตไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ได้
กําหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ใน
ระบบ 3 มิติ เวกเตอร์ฟังก์ชั่นค่าตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้
งาน เส้น ระนาบ และพื้นผิวในระบบ 3 มิติ จํานวนเชิงซ้อน และ
รูปแบบโพล่าร์ 

125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
125-201 Mathematics 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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สาระในการ
ปรับปรุง 

125-202 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
125-202 Mathematics 2 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 125-201 คณิตศาสตร์ 1 
 แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงที่มีสองตัวแปรและหลายตัว
แปร การประยุกต์ใช้งานแคลคูลัสที่มีสองตัวแปรและหลายตัวแปร 
การอินทรีเกรตตามเส้น การประยุกต์ใช้งานอนุพันธ์และการอินทรี
เกรต  ลําดับและอนุกรมของจํานวน อนุกรมยกกําลัง อนุกรมเท
เลอร์ของฟังก์ชั่นเบื้องต้น และการอินทรีเกรตเชิงตัวเลข 
 

125-202 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
125-202 Mathematics 2 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 125-201 คณิตศาสตร์ 1 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

125-203 คณิตศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
125-203 Mathematics 3 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 125-202  คณิตศาสตร์ 2 
 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ การแก้สมการเชิง
อนุพันธ์ การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้งาน อนุพันธ์และ
การอินทรีเกรตของเวกเตอร์ เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนท์ เคิร์ล 
 

125-203 คณิตศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
125-203 Mathematics 3 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 125-202  คณิตศาสตร์ 2 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

 
 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระในการ
ปรับปรุง 

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
151-101 Engineering Drawings 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน
ภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกตอเรียล การกําหนดขนาด
และการเผ่ือขนาด ภาพตัด มุมภาพย่อยและการพัฒนาภาพ การส
เก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพรายละเอียดและการเขียนภาพชุด
ประกอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ 
 

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
151-101 Engineering Drawings 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

151-204 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน 
ทางวิศวกรรม 1(0-3-1) 

151-204 Engineering Workshop Practice 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 การใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องตัด เครื่องไส 
เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย และเคร่ืองเจียระไนรวมทั้งไมโครมิเตอร์ 
เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
โรงงาน เทคนิคของการเชื่อม ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
 

151-204 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน 
ทางวิศวกรรม 1(0-3-1) 

151-204 Engineering Workshop Practice 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
151-203 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
 ระบบแรง  แรงลัพธ์  สมดุล ของไหลสถิตย์ คิเนมาติกส์ 
และคิเนติกส์ของอนุภาค และของวัสดุคงรูป  กฎการเคลื่อนที่ข้อที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตั้ม 
 

151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
151-203 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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สาระในการ
ปรับปรุง 

151-271 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
151-271 Engineering Materials 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน: 123-101  เคมีทั่วไป 
 ศึ ก ษ าค วามสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า ง โค รงส ร้ า ง  คุณ สมบั ติ 
กระบวนการผลิตและการประยุกต์  ของกลุ่มหลักของวัสดุ
วิศวกรรม อาทิ เช่น  โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
คุณสมบัติทางกลและการเส่ือมคุณภาพของวัสดุ  

151-271 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
151-271 Engineering Materials 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน: 123-101  เคมีทั่วไป 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-5) 
155-102 Computer Programming 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้งานในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมสําหรับการอินเตอร์เฟส
เข้ากับอุปกรณ์รายรอบ ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 

155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-5) 
155-102 Computer Programming 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6) 
153-487 Sustainable Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 หลักการของวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน หลักการของการ
ออกแบบเพื่อความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน  
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพร้ินของ
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร  ระบบน้ําและน้ําเสีย
เพื่อความย่ังยืน ระบบอาคารสมรรถนะสูง การออกแบบเพื่อ
มวลชน การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัด
การพลังงานและระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีการขนส่งเพื่อความยั่งยืน 

153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6) 
153-487 Sustainable Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

 

กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระในการ
ปรับปรุง 

152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
152-211 Electric Circuits Analysis 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์
ชอฟฟ์  การแบ่ งแรงดันและการแบ่ งกระแส  การวิ เคราะห์
วงจรไฟฟ้าแบบโนดและแบบเมช  ทฤษฎีการทับซ้อน  ทฤษฎีของ
เทวินินและนอร์ตัน  การถ่ายโอนกําลังงานสูงสุด ตัวเก็บประจุและ
ตัวเหนี่ยวนํา ผลตอบสนองของวงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในสภาวะคงตัวท่ีมีแหล่งจ่ายเป็นไซน์  เฟส
เซอร์ไดอะแกรม การวิเคราะห์กําลังไฟฟ้ากระแสสลับ เพาเวอร์
แฟกเตอร์และการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์  วงจรสามเฟส 

152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
152-211 Electric Circuits Analysis 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 
 

 

152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-212 Electric Circuits Analysis 2 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  
 อนุกรมฟูเรียร์  การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ในการ
วิเคราะห์วงจร  การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ในการวิเคราะห์
วงจร  การตอบสนองเชิงความถี่  ฟังก์ชันโครงข่าย  วงจรเรโซแนนซ์  
วงจรกรองความถี่  วงจรสองพอร์ต  วงจรเชื่อมต่อทางแม่เหล็ก ออป
แอมป์และการวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วยออปแอมป์ 

152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-212 Electric Circuits Analysis 2 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
152-214 Engineering Electronics 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 อุปกรณ์ สารกึ่ งตัวนํ า คุณลักษณะกระแส -แรงดันและ
คุณลักษณะทางความถี่ของอุปกรณ์สารก่ึงตัวนํา การวิเคราะห์และ
การออกแบบวงจรไดโอด  การวิเคราะห์และการออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์แบบบีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส ออปแอมป์
และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐานแบบต่างๆ อาทิเช่น วงจรขยายแรงดัน  วงจรขยายกําลัง 
วงจรกรองความถี่ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรควบคุมแรงดันและ
กระแสไฟฟ้า และวงจรอื่นๆ แนะนําอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
 

152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
152-214 Engineering Electronics 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 3(2-3-5) 
152-218 Theories and Applications  
 of PLC 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 ความเข้าใจท่ัวไปเก่ียวกับพีแอลซี ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์
ของพีแอลซี ระบบตัวเลขและรหัส หลักการเบื้องต้นของลอจิก 
หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมพีแอลซี การพัฒนาวงจร
ลายเส้นของพีแอลซีเบื้องต้นและการพัฒนาโปรแกรมแลดเดอร์
ลอจิก วงจรตั้งเวลาโปรแกรม วงจรนับโปรแกรม คําส่ังควบคุม
โปรแกรม คําส่ังดําเนินการข้อมูล คําส่ังทางคณิตศาสตร์  คําส่ัง
วงจรจัดลําดับและชิฟต์รีจิสเตอร์ ฝึกฝนการติดต้ังพีแอลซี  การ
ประยุกต์ใช้กับการควบคุมกระบวนการผลิต  ระบบเครือข่าย และ 
SCADA 
 

152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 3(2-3-5) 
152-218 Theories and Applications  
 of PLC 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6) 
152-220 Digital and Microprocessor 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 สัญญาณทางดิจิตอล ระบบตัวเลขและรหัส วงจรดิจิตอล 
โลจิกเกตและพีชคณิตบูลีน วงจรรวมตระกูลโลจิก ทีทีแอล และ
ซีมอส ไดอะแกรมเวลา การสร้างไดอะแกรมสเตท สถาปัตยกรรม
ของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ รีจิสเตอร์และ
เมมโมรี อินพุต/เอาท์พุต อินเทอร์รัพท์ การประยุกต์ใช้อินพุต/
เอาท์พุตเบื้องต้น ไทเมอร์/เคาท์เตอร์ การแปลงอะนาลอกเป็น
ดิจิตอล การแปลงดิจิตอลเป็นอะนาลอก การอินเทอร์เฟส การ
เขียนโปรแกรมสําหรับไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรล 
เลอร์ด้วยภาษาที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6) 
152-220 Digital and Microprocessor 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
152-222 Electrical Engineering  

Laboratory 1 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 

การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เคร่ืองมอืวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า  

Experiments on electric circuits and electrical 
instruments and measurements. 

 

152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
152-222 Electrical Engineering  

Laboratory 1 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
152-312 Electromagnetic Fields  
 and Waves 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
 การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําและไดอิเล็ก
ตริก คาปาซิแตนซ์ กระแสพาและกระแสนํา ความต้านทาน 
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนํา 
สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปล่ียนแปลงตามเวลา  สมการ
แมกสเวลล์ คล่ืนที่มีความเข้มสม่ําเสมอบนพื้นระนาบ  พอยน์ต้ิง 
เวกเตอร์ 

152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
152-312 Electromagnetic Fields  
 and Waves 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-317 Electrical Instruments  
 and Measurements 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภท
และคุณลักษณะของเครื่องมือวัด  การวิเคราะห์การวัด  การวัด
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้
เคร่ืองมือวัดแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล  การวัดกําลังไฟฟ้า  
เพาเวอร์แฟกเตอร์  และพลังงานไฟฟ้าการวัดค่าความต้านทาน  
ค่าอินดักแตนซ์ และค่าคาปาซิแตนซ์  การวัดค่าความถี่ การวัด
คาบเวลาและช่วงเวลา  สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ การสอบ
เทียบ 

152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-317 Electrical Instruments  
 and Measurements 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
152-318 Control Systems 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน 
แบบจําลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  แบบจําลองเชิง
พลวัตและผลตอบสนองทางพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและ
อันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปิดและแบบวงรอบปิด การ
ควบคุมแบบป้อนกลับและความไว  ประเภทของการควบคุมแบบ
ป้อนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการ
ทดสอบเสถียรภาพ ระบบ ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ  การจําลอง
แบบด้วยคอมพิวเตอร์  แนะนําการวิเคราะห์สเตทสเปซ 

152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
152-318 Control Systems 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลงั 3(3-0-6) 
152-321 Power Electronics 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ได้แก่ ไดโอดกําลัง 
ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์กําลังแบบบีเจที  มอสเฟทกําลังและไอจีบีที 
หลักการของการแปลงผัน ไฟฟ้าเอซีเป็นดีซี ไฟฟ้าดีซีเป็นดีซี ไฟฟ้าเอ
ซีเป็นเอซี และไฟฟ้าดีซีเป็นเอซี วงจรแปลงผันแบบเรโซแนนท์ 

152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลงั 3(3-0-6) 
152-321 Power Electronics 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-328 Electrical Machines 1 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 วงจรแม่เหล็ก หลักการของการแปรสภาพพลังงานกล-ไฟฟ้า 
พลังงานและพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก  หม้อแปลงไฟฟ้าเฟส
เดี ย วและสาม เฟ ส  หม้ อแปลงแบบออ โต้  ห ลักการของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบหมุน  เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
สมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมความเร็ว
และป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-328 Electrical Machines 1 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-329 Electrical Machines 2 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน:  152-328 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 
 โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็ก
หมุน  ความเร็วรอบซิงโครนัส  เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 
วงจรสมมูลของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ลักษณะเฉพาะของ
สภาวะคงตัวมุมกําลังของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส  มอเตอร์
ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 1 เฟส 
และ 3 เฟส วงจรสมมูลของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา  การ
ทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา การควบคุมความเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-329 Electrical Machines 2 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน:  152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
152-331 Electrical Power System 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-328 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 
 โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากําลัง วงจรไฟฟ้ากําลังกระแสสลับ 
ระบบต่อหน่วย  คุณลักษณะและแบบจําลองของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
คุณลักษณะและแบบจําลองของหม้อแปลงกําลัง พารามิเตอร์และ
แบบจําลองของสายส่งกําลัง พารามิเตอร์และแบบจําลองของสาย
เคเบิล พื้นฐานของโหลดโฟลว์ พื้นฐานของการคํานวณความผิดพร่อง 

152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
152-331 Electrical Power System 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
152-332 Electrical Engineering  

Laboratory 2 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน: 152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  

และ 152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
การทดลองเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล และ

ไมโครโปรเซสเซอร์   
Experiments on electronic circuits, digital and 

microprocessor. 

152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
152-332 Electrical Engineering  

Laboratory 2 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน: 152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  

และ 152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3  1(0-3-1) 
152-333 Electrical Engineering  

Laboratory 3  1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-318  ระบบควบคุม  

และ 152-321  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม  วงจร

อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
Experiments on control systems and power 

electronic circuits. 

152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3  1(0-3-1) 
152-333 Electrical Engineering  

Laboratory 3  1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-318  ระบบควบคุม  

และ 152-321  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-411 Electrical System Design 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบระบบไฟฟ้า กฎเกณฑ์หรือ
ข้อบังคับและมาตรฐาน  แผนผังการจ่ายกําลังไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล รางเดินสายไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า  การ
คํานวณโหลด การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการออกแบบชุด
ปาซิเตอร์  การออกแบบวงจรส่องสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า  การ
ออกแบบวงจรมอเตอร์  ตารางโหลด ตารางสายป้อน และตารางหลัก 
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร  ระบบสายดินสําหรับ
การติดต้ังทางไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารพาณิชย์ 
อาคารที่อยู่อาศัย  โรงงานอุตสาหกรรม และระบบราง  ระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า  ระบบป้องกันเครื่องมือสื่อสาร ระบบป้องกันไฟไหม้ 

152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-411 Electrical System Design 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4  1(0-3-1) 
152-412 Electrical Engineering  

Laboratory 4 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-329 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2 

การทดลองเกี่ยวกับสนามแม่เล็กไฟฟ้า และเคร่ืองจักรกล
ไฟฟ้า 

Experiments on electromagnetic fields and 
electrical machines. 

152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4  1(0-3-1) 
152-412 Electrical Engineering  

Laboratory 4 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน:  152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5  1(0-3-1) 
152-413 Electrical Engineering  

Laboratory 5 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน: 152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 

การทดลองเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้า 
และการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

Experiments on electrical power system, power 
system protection and electric drive. 

152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5  1(0-3-1) 
152-413 Electrical Engineering  

Laboratory 5 1(0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน: 152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3(3-0-6) 
152-431 Electric Power Plant  
 and Substation 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 โหลดเคิร์ฟ  โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลัง
ไอน้ํา  โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  
โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ํา  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน
หมุนเวียน  ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย  อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย 
การวางตําแหน่งของสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การ
ป้องกันฟ้าผ่าสําหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบการต่อลงดิน 

152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3(3-0-6) 
152-431 Electric Power Plant  
 and Substation 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
152-432 High Voltage Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากําลัง  
การกําเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงสําหรับการทดสอบ  เทคนิคการวัด
ไฟฟ้าแรงดันสูง  ความเค้นของสนามไฟฟ้าและเทคนิคเกี่ยวกับ
ฉนวน  การเบรกดาวน์ของแก๊ส ไดอิเล็กตริกประเภทของเหลว
และของแข็ง  เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง ฟ้าผ่าและการ
ป้องกันฟ้าผ่า การประสานสัมพันธ์ฉนวน ขบวนการอิออไนเซชั่น
และดีเคย์  การวัดพาร์เชียลดิสชาร์จ  การเกิดปรากฎการณ์โคโร
น่า  โครงสร้างและการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการ
ออกแบบและการติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง 

152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
152-432 High Voltage Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-433 Power System Protection 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 พ้ืนฐานทางปฏิบัติของการป้องกัน หม้อแปลงเคร่ืองมือวัด
และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกัน
กระแสเกินและการป้องกันความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบ
ใช้ค่าผลต่าง การป้องกันสายส่งกําลังโดยใช้รีเลย์ระยะทาง การ
ป้องกันสายส่งกําลังโดยใช้ไพลอตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การ
ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า  การป้องกันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า การ
ป้องกันบัสโซน  แนะนําอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิตอล 

152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-433 Power System Protection 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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สาระในการ
ปรับปรุง 

152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 
152-490 EE Cooperative Education  
 Preparation 1(1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่จําเป็นให้กับนักศึกษา  
เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 
152-490 EE Cooperative Education  
 Preparation 1(1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-497 สหกิจศกึษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
152-497 EE Cooperative Education I 
วิชาบังคับก่อน: 152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้การกํากับ
ดูแลของผู้กํากับดูแลที่ได้รับการมอบหมายจากสถานประกอบการ  
การจัดทําปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษาภายใต้การแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  การนําเสนอและการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษา 
 

152-497 สหกิจศกึษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
152-497 EE Cooperative Education I 
วิชาบังคับก่อน: 152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-498 สหกิจศกึษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
152-498 EE Cooperative Education II 
วิชาบังคับก่อน: 152-497 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
 การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้การกํากับ
ดูแลของผู้กํากับดูแลที่ได้รับการมอบหมายจากสถานประกอบการ  
การจัดทําปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษาภายใต้การแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  การนําเสนอและการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษา 
 

152-498 สหกิจศกึษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
152-498 EE Cooperative Education II 
วิชาบังคับก่อน: 152-497 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
152-491 Electrical Engineering Project 1 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเสนอหัวข้อโครงงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อโครงงานที่เสนอเป็นเรื่องที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาจะต้องทําการศึกษา
เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาหัวข้อโครงงานที่เลือกไว้ มีการเขียนรายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

 

152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
152-491 Electrical Engineering Project 1 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
152-492 Electrical Engineering Project 2 
วิชาบังคับก่อน:  152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

ดําเนินการจัดทําโครงงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้เลือกไว้ใน
รายวิชาวิชา 152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 การจัดทํา
ปริญญานิพนธ์ของโครงงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน  การนําเสนอและการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์โครงงาน 

 
 

152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
152-492 Electrical Engineering Project 2 
วิชาบังคับก่อน:  152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระในการ
ปรับปรุง 

152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
152-421 Power System Analysis 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 การคํานวณโครงข่ายการส่งและการจ่ายพลังงานไฟฟ้า  
โหลดโฟลว์  การควบคุมโหลดโฟลว์  การวิเคราะห์การลัดวงจร
แบบสมมาตร  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง  การวางแผนระบบผลิต
กําลังไฟฟ้าอย่างประหยัด การนําคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาช่วย
วิเคราะห์ปัญหาในระบบไฟฟ้ากําลัง การควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง 
คุณลักษณะทางพลศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากําลัง  อุปกรณ์ในระบบ
ไฟฟ้ากําลัง  การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง และระบบกราวนด์ 
 

152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
152-421 Power System Analysis 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-434 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) 
152-434 Illumination Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 ธรรมชาติของแสงสว่าง แสงสว่างและพลังงาน ประสิทธิภาพ
ของการส่องสว่าง การตรวจวัดแสงสว่างและการเกิดแสงสว่าง การ
มองเห็นแสงสว่างจากสายตามนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างแสง
สว่างกับการมองเห็น หน่วยวัดและการวัดแสงสว่างและการวัดแสง
สว่างจากห้องปฏิบัติการ ปริมาณและคุณภาพของการส่องสว่าง 
แหล่งกําเนิดแสงสว่าง ได้แก่  หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
หลอดแอลอีดี หลอดแสงจันทร์ และหลอดปล่อยประจุความเข้มสูง 
การควบคุมแสงสว่างและโคมไฟ แสงสว่างโคมไฟและการเลือกใช้ 
การคํานวณและออกแบบดวงโคมทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
 

152-434 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) 
152-434 Illumination Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน 
 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
152-435 Theories and Applications 
 of Microprocessor 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152310 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้
ชุดคําส่ังในการเขียนโปรแกรม การอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์กําลัง 
อุปกรณ์สําหรับการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  ตัวอย่างการใช้
งานไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้ากําลัง 
เช่น การควบคุมเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า การควบคุมเคร่ืองจักรกลใน
อุตสาหกรรมและปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานจริง 
 

152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน 
 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
152-435 Theories and Applications 
 of Microprocessor 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: 152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-436 การขับเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-436 Electric Drives 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และ 152-329 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  คุณลักษณะของ
โหลด  ย่านการทํางานของระบบขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์  
การส่งกําลังและการกําหนดขนาด  คุณลักษณะของแรงบิดและ
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์
กระแสตรง  ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคล่ือน
เซอร์โว การประยุกต์ใช้ระบบขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม 

152-436 การขับเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-436 Electric Drives 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และ 152-329 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 
152-461 Sensors and Transducers 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 อุปกรณ์การวัดและควบคุมเบื้องต้น ทรานสดิวเซอร์แบบ
อนาลอกและดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน ทรานสดิวเซอร์วัดความ
ดันแตกต่าง การวัดการไหลของของเหลวโดยใช้มิเตอร์แบบปฐมภูมิ 
มิเตอร์แบบทุติยภูมิ และแบบวิธีพิเศษ การวัดอุณหภูมิแบบไม่ใช้
วิธีการทางไฟฟ้า แบบใช้วิธีการทางไฟฟ้าและแบบใช้รังสี รูปแบบของ
การวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวแบบทางตรง แบบ
ทางอ้อม ได้แก่ วิธีความดันไฮโดรสแตติก วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ 
ตัวควบคุมแบบด้ังเดิม 

152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 
152-461 Sensors and Transducers 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-471 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
 Renewable Energy 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบพลังงานและแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย  
ความแตกต่างของเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานแบบธรรมดาทั่วไปและ
พลังงานแบบหมุนเวียน  พลังงานหมุนเวียนอาทิ เช่น  พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พื้น
พิภพ พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงานจากขยะที่เป็นของแข็งจากเมือง
ใหญ่ พลังงานจากคลื่นต่างๆ เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บรักษาพลังงาน 
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน  มุมมองทางด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

152-471 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
 Renewable Energy 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-474 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
152-474 Energy Conservation  
 and Management 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
หลักการของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารและในทาง
อุตสาหกรรม  การจัดการโหลด  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน  การจัดการและการวิเคราะห์พลังงานในอาคารและ
ในทางอุตสาหกรรม  มุมมองทางด้านเทคนิคเพื่อการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพในระบบส่องสว่าง  ระบบให้ความร้อนและการ
หมุน เวียนของอากาศ  และระบบปรับอากาศ   มอเตอร์ทาง
อุตสาหกรรม  การผลิตร่วม  มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการ  และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

152-474 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
152-474 Energy Conservation  
 and Management 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น  3(3-0-6) 
152-475 Introduction to Electric Vehicle  

 Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าปล๊ัก
อินไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์
เชื้อเพลิง  ข้อพิจารณาในการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ อากาศ
พลศาสตร์ ความต้านทานการหมุน ประสิทธิภาพของระบบส่งกําลัง 
มวลของตัวรถ การออกแบบโครงและตัวถังรถ  แหล่งพลังงาน ได้แก่ 
แบตเตอรี่ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์และเซลล์เชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้าและ
ชุดควบคุม ได้แก่ ดีซีมอเตอร์ ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร 
มอเตอร์เหนี่ยวนํา และสวิทช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์  ระบบการชาร์จ
แบตเตอรี่ ได้แก่ การชาร์จด้วยเอซี การชาร์จด้วยดีซี การชาร์จแบบ
ไร้สาย 

152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น  3(3-0-6) 
152-475 Introduction to Electric Vehicle  

 Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
152-476 Introduction to Railway System 

 Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 วิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง  องค์ประกอบของระบบ
ราง หลักพลศาสตร์ของตัวรถ ล้อและผิวสัมผัส ตู้รถไฟ ระบบ
รองรับน้ําหนัก ระบบเบรกทางกล ระบบการขับเคล่ือนควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบการเบรกแบบไดนามิคและรีเจน
เนอเรทีฟ ระบบการขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์เชิงเส้น ระบบการจ่าย
ไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณ
และการควบคุมรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ  การควบคุม
กํากับดูแลและเก็บข้อมูล  เทคโนโลยีรถไฟแบบยกตัวและ
ขับเคลื่อนด้วยแรงแม่เหล็ก 

152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
152-476 Introduction to Railway System 

 Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-477 วิทยาการข้อมูลเบื้องตน้สําหรับวิศวกร 
152-477 Introduction to Data Science for Engineers 
วิชาบังคับก่อน: 155-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิทยาการข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมและธุรกิจ 
การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลขนาด
ใหญ่ การรวบรวมและการแสดงผลข้อมูล พ้ืนฐานของแมชชีนเลิร์
นนิ่งอัลกอริทึม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล แบบจําลองในการทํานาย 
การวิเคราะห์การถดถอยและการจําแนก 

152-477 วิทยาการข้อมูลเบื้องตน้สําหรับวิศวกร 
152-477 Introduction to Data Science for Engineers 
วิชาบังคับก่อน: 155-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-478  การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวิศวกรรม 
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

152-478 Introduction to Deep Learning 
for Artificial Intelligence  
Engineering 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  155-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับหลักการของปัญญาประดิษฐ์  
พ้ืนฐานโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมรีเคอร์
เรนท์ โครงข่ายประสาทเทียมแบบความจําส้ันและยาว  โครงข่าย
ประสาทเทียมเกตรีเคอเรนท์ โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนา
การ การเรียนรู้แบบเสริมกําลัง 
 

152-478  การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวิศวกรรม 
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

152-478 Introduction to Deep Learning 
for Artificial Intelligence  
Engineering 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  155-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

 

152-479 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
152-479 Introduction to Robotics 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 ภาพรวมของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ ตัว
ขับเคล่ือนของหุ่นยนต์ พ้ืนฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์สําหรับหุ่นยนต์ 
ตัวรับรู้ของหุ่นยนต์ ระบบสื่อสารและควบคุมของหุ่นยนต์ การ
โปรแกรมหุ่นยนต์ การวางแผนการเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้ 

152-479 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
152-479 Introduction to Robotics 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย  3(3-0-6) 
152-481 SCADA and Network Technology 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 คํานิยามความหมายของคําศัพท์ในสกาดา แนวคิดของสกา
ดา โครงสร้างสถาปัตยกรรมของสกาดา การเชื่ อมต่อกับ
ผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีเครือข่ายสําหรับสกาดา การประยุกต์ใช้
งานสกาดาสําหรับระบบอัตโนมัติ 
 

152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย  3(3-0-6) 
152-481 SCADA and Network Technology 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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152-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-493 Special Topics in Electrical  
 Engineering 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 หัวข้อที่ตรงกับความสนใจเป็นพิเศษของนักศึกษาหรือ
หัวข้อที่ รวมกันขึ้น เป็น เทคโนโลยี ใหม่  รายวิชานี้ จะเปิดให้
ลงทะเบียนในชื่อของตัวเองแต่อยู่ภายใต้หมายเลขรายวิชานี้  การ
ขออนุมัติเพื่อเปิดสอนรายวิชานี้จะต้องกระทําขึ้นก่อนกําหนดการ
ลงทะเบียน 

152-493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-493 Special Topics in Electrical  
 Engineering 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

152-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  3(3-0-6) 
152-494 Special Topics in Electrical  
 Engineering 2 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หัวข้อที่ตรงกับความสนใจเป็นพิเศษของนักศึกษาหรือ
หัวข้อที่ รวมกันขึ้น เป็น เทคโนโลยี ใหม่  รายวิชานี้ จะเปิดให้
ลงทะเบียนในชื่อของตัวเองแต่อยู่ภายใต้หมายเลขรายวิชานี้ การ
ขออนุมัติเพื่อเปิดสอนรายวิชานี้จะต้องกระทําขึ้นก่อนกําหนดการ
ลงทะเบียน 
 

152-494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  3(3-0-6) 
152-494 Special Topics in Electrical  
 Engineering 2 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 
 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ผศ. ดร. ยงยุทธ   นาราษฎร ์
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

พ. ศ. 2552 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

พ. ศ. 2545 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)         สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

พ. ศ. 2534 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 พ.ศ. 2542 – 2556 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2558 – 2560 กรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
 ของมหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน คณะทํางานเพื่อประสานงานกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
 การศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 รหัสผู้ประเมิน P580034 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วน 
 ร่วมของมหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน คณะทํางานแผนและวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2554 Technical Program Chairman (TPC) ของการประชุม วิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34) 
 พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2554 รองประธานดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 

34 (EECON-34) 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจบัุน กรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) 
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

(EECON) 
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน Reviewer ของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) 
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 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน Reviewer ข อ งก ารป ระชุ ม วิ ช าก าร เค รื อ ข่ า ย วิ ศ วก รรม ไฟ ฟ้ า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (EENET) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน Reviewer ของวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน Reviewer ของวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
 

1. W. Narksarp, N. Yongyuth, and V. Silaruam (2018). Tunable Gm-C Floating Capacitance Multiplier. 
In Proceedings of IEEE International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON). (pp. 413-416).  
Chaingrai: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

2. ยงยุทธ  นาราษฎร์. (2558). การวิเคราะห์ความถี่สวิทช่ิงในสภาวะ ZVS และ NON-ZVS ของอินเวอร์เตอร์เร
โซแนนท์อนุกรมท่ีควบคุมด้วยการตัดออกแรงดันแบบไม่สมมาตรโดยคํานึงถึงผลของตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์ส 
ของมอสเฟท. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 
(EENET 2015) (หน้า 660–663). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

3. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ, ประมุขพงศ์  อัศวทวีโชค และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2558). การออกแบบเคอร์เนล
ฟังก์ช่ันเพื่อการพยากรณ์ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 2015) (หน้า 235–238). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ. 

 

รายวชิาที่สอน: 
1. 152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
2. 152-313 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
3. 152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
4. 152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
5. 152-436 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
6. 152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 
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ผศ. วิภาวัลย์   นาคทรัพย ์
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

พ. ศ. 2544 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการวัดคุม)      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

พ. ศ. 2535 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
- พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน:  กรรมการบริหารและเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน:  กรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยสยาม 
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน:  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) 
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน:  Reviewer การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) 
- พ.ศ. 2558– ปัจจุบัน:   Reviewer การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโน 

โลยีราชมงคล (EENET) 
- พ.ศ. 2556 – 2558:    กรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสยาม 
- พ.ศ. 2554 – 2554:    กรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34) 
- พ.ศ. 2558:              Co-Chairman การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET2016) 
- พ.ศ. 2558:              Chairman การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD  

2016 ครั้งที่ 8 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
 

1. W. Narksarp, N. Yongyuth, and V. Silaruam (2018). Tunable Gm-C Floating Capacitance Multiplier. 
In Proceedings of IEEE International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON). (pp. 413-416).  
Chaingrai: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

2. ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2558). การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการควบคุม
มอเตอร์ 3 เฟสด้วยพีแอลซี. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 7 (EENET 2015) (หน้า 424–427). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

3. วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ และไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร. (2558). วงจรตัวควบคุมพีไอดีเอโหมดแรงดันโดยใช้ 
CFOAs. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 
2015) (หน้า 255–258). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

4. ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร, วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ และฐปนนท์  สุกุล. (2558). ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
แจ้งผ่านมือถือ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจําปี 
2558 (หน้า 333–343). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 
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5. แสงระวี  บัวแก้ว และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2558). วงจรปรับค่าตําแหน่งศูนย์และความชันที่ปรับค่าได้ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 31(2),74 – 81. 

6. ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2559). การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งอเนกประสงค์
ควบคุมโดยพีแอลซี. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 
(EENET 2016) (หน้า 713–716). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

7. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2559). การพยากรณ์พฤติกรรมราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
โดยกระบวนการเกาส์เซียนและกระบวนการย้อนกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย. ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่  8 (EENET 2016) (หน้า 569–573). ภูเก็ต : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

8. ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2559). การควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์. ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 "การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน" (หน้า 677 – 680). 
ประจวบคีรีขันธ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคมวิชาการ
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย. 

9. Buakaew S., Narksarp W., Wongtaychatham C., and Sangpisit W. (2017). PIDA controller 
realized on commercial IC current feedback operational amplifiers. In Proceedings of The 
International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2017 (pp. 227–230). 
Hong Kong: International Association of Engineers. 

 
รายวชิาที่สอน 

1.  152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 
2.  152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
3. 152-213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
4. 152-315 สัญญาณและระบบ 
5. 152-318 ระบบควบคุม 
6. 100-108 ทักษะการศึกษา 
7. 152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 
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ผศ. ดร. ทัศนัย   พลอยสุวรรณ 
 

ประวัติการศึกษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2552 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2547 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)         มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, พ. ศ. 2545 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั:   Full time Lecturer, Electrical Engineering, Siam University                  
- พ.ศ. 2551 – 2552:     National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)  

Work Topic : Implementing timing recovery software simulation (C++, 
MATLAB) in magnetic recording channel  (Hard Drive) with  Optical 
Quantum Communications Laboratory. 

- พ.ศ. 2546 - 2552 :     Telecommunications Systems Research Laboratory, Chulalongkorn 
University, Research Assistant  and Teacher Assistant 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
1. Tuchsanai Ploysuwan, Prasit Teekaput, and Pramukpong Atsawathawichok. (2015). Time Series 

Pattern Learning and Forecasting for Long-Term Peak Electricity by Spectral Mixture Gaussian 
Kernel. Applied Mechanics and Materials, 781, 245-249. 

2. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2559). การพยากรณ์พฤติกรรมราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
โดยกระบวนการเกาส์เซียนและกระบวนการย้อนกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย. ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่  8 (EENET 2016) (หน้า 569–573). ภูเก็ต :  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

3. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ. (2560). ระบบซื้อขายคู่สกุลเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติโดยใช้เส้นแนวโน้มคอร์เนลใน 
กระบวนการเกาส์เซียน. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 9 (EENET 2017) (หน้า 560–563). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก. 

4. Tuchsanai Ploysuwan. (2017). Gaussian Process Kernel Crossover for Automated Forex Trading 
System. in Proceedings of IEEE International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON). (pp. 1-4). Phuket: 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

 
รายวิชาที่สอน: 
1. 152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
2. 152-319 ปฏิบัติการระบบควบคุม 
3. 152-324 หลักการของระบบสื่อสาร 
4. 152-477 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับวิศวกร 
5. 152-478 การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 
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อ. โตมร   สุนทรนภา 
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2545 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ. ศ. 2541 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
- 2545 – ปัจจุบัน: อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
1. โตมร  สุนทรนภา. (2559). การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

ด้วย MQL4. ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39). (หน้า 1 – 4). เพชรบุรี: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

2. Tomorn Soonthornnapha. (2017). Optimal scheduling of variable speed pumps in Mahasawat 
Water Distribution Pumping Station. In the 2017 International Electrical Engineering Congress 
(iEECON2017). (pp. 145–148). Chonburi: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

3. โตมร  สุนทรนภา. (2560). เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจํากัดโดยการใช้กลยุทธ์การ
ป้องกันความเสี่ยงแบบขยายระยะทางร่วมกับตัวคูณพีชคณิตเพื่อทําการแก้ปัญหากําไรติดลบ. ในการประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET2017). (หน้า 355–358). 
จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก. 

4. โตมร  สุนทรนภา. (2560). การปรับปรุงความแม่นยําสําหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกําหนดราคา
เริ่มต้น. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 
2017) (หน้า 359–362). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก. 

5. โตมร  สุนทรนภา. (2560). ระบบบันไดกําลังไฟฟ้าต่อหน่วยสําหรับการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ําแบบปรับ
ความเร็วรอบได้โดยการบูรณาการกฎความสัมพันธ์เข้ากับระเบียบวิธีกําลังสองน้อยที่สุด. ในการประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (E-NETT13) (หน้า 1267–1275).  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

6. Tomorn Soonthornnapha. (2017). Utilization of MLP and linear regression methods to build a 
reliable energy baseline for self-benchmarking evaluation. The 4th International Conference 
on Power and Energy Systems Engineering (pp.189-193). Berlin: Elsevier. 

7. โตมร  สุนทรนภา. (2560). การประมาณข้อมูลฐานพลังงานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ในช่วงขยายขนาดกําลังการผลิตโดยวิธีการถดถอยของกระบวนการเกาส์เซี่ยน. ในการประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 (EECON-40). (หน้า 1 – 4).  ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ. 

รายวชิาที่สอน 
1. 152-411  การออกแบบระบบไฟฟ้า 
2. 152-432  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
3. 152-434  วิศวกรรมส่องสว่าง 
4. 152-314  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
5. 152-422  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
6. 152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 
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อ. คัมภีร์  ธิราวิทย์ 

 
ประวตัิการศกึษา: 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2545 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  พ. ศ. 2538 

 

ประวตัิการทํางานและประสบการณ:์ 
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 
 

บทความวิจยั/บทความวิชาการ: 
1.  สิทธิพร  เพ็ชรกิจ, คัมภีร์  ธิราวิทย์, สุทธิเกียรติ   ชลลาภ และวิจิตรา  เพ็ชรกิจ. (2560). การออกแบบวงจร

หารเลขโดยใช้ลอจิกเกท. ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 14. นครปฐม:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน. 

 
รายวชิาที่สอน: 

1. 152-314  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
2. 152-317  การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า 
3. 152-319   ปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม 
4. 152-320  ปฏิบัติการสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
5. 152-322  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลงั  
6. 152-422  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
7. 152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
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พล.ท. ดร. สมพงษ์   ตุ้มสวัสดิ์ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
- Ph.D. (Electrical Engineering), University of Houston, USA, พ.ศ. 2529 
- M.S.E.E. (Electrical Engineering), Georgia Tech., USA, พ.ศ. 2519 
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2516 
- วท.บ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)  พ.ศ. 2508 

 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
2547 – 2556 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม  
2542 – 2543 ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา รร.จปร.  
2540 – 2541 รองผู้อํานวยการส่วนการศึกษา รร.จปร.  
2537 – 2539 ผู้อํานวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา รร.จปร.   
2530 – 2545 ที่ปรึกษาบริษทั Thomson LGT. ประเทศฝรั่งเศส  
2530 – 2537 อาจารย์ประจํากองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา รร.จปร.   
2521– 2529 Research  Assistant, Dept. of EE. University  of  Houston  
2510 – 2520 Research  Assistant,  School of EE. Georgia Institute of Technology  
2510 – 2516 อาจารย์ผู้ช่วยประจํากองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รร.จปร.  
2509 – 2510 อาจารย์ผู้ช่วยกองการศึกษาฝึกเจ้าหน้าที่พิเศษ กรมการทหารสื่อสาร  
2508 – 2509 นายทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร  

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
1. นรณัฐ  สงวนศักด์ิโยธิน และสมพงษ์  ตุ้มสวัสด์ิ. (2560).  การเตรียมข้อมูลเพื่อการทําเหมืองกระบวนการจาก

อุปกรณ์เซ็นเซอร์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 34(1). 
2. Sarach Tantikitti, Sompong Tumswadi and Wichian Premchaiswadi. (2015). Image Processing 

for Detection of Dengue Virus based on WBC Classification and Decision Tree. In Proceedings 
of the 13th IEEE International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2015. (pp. 84-
89). Bangkok: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

รายวชิาที่สอน: 
1. 152-219 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. 152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. 152-320 ปฏิบัติการสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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อ. ปิติกันต์ รักราชการ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

พ.ศ. 2540 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)         มหาวทิยาลัยสยาม, พ.ศ. 2537 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
- 2547 – ปัจจุบัน:  ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
- 2542 – 2547     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

- 2540 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
 

1. ปิติกันต์  รักราชการ. (2558). การออกแบบและจําลองการทํางานของตัวต้านทานที่จําค่าได้ (เมมริสเตอร์) 
ชนิดไม่เป็นเชิงเส้น. ในการประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 7 (EENET-2015) (หน้า 259–262). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

2. ปิติกันต์  รักราชการ. (2559). การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์โดยใช้วงจรรวมสําเร็จรูป. ใน 
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016) (หน้า 
389–392). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

3. ปิติกันต์  รักราชการ. (2559). การวิเคราะห์และเทคนิคการออกแบบวงจรอัดประจุ. วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (APHEIT Journal) สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 5(1), 110–125. 

4. ปิติกันต์  รักราชการ. (2559). การออกแบบและควบุมวงจรสังเคราะห์ความถี่โดยใช้อาดูดิโน่และโปรแกรม 
LabVIEW. ในการประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
(EENET 2017) (หน้า 767–770). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก. 

 

รายวชิาที่สอน 
1. 152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
2. 152-215 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
3. 152-311 ปฎิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. 152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
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ผศ. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร 
 

ประวตัิการศกึษา: 
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 พ.ศ. 2537 
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้า)       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 พ.ศ. 2531 
 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 

- พ.ศ. 2531 – 2537:     อาจารย์ประจําแผนกไฟฟ้ากําลัง โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี 
- พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน:  กรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
1. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร, วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ และสันติสุข  สว่างกล้า. (2560). การออกแบบและสร้างระบบ

ควบคุมตู้ยาสําหรับผู้พิการทางสายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม"   
เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย. 

2. สันติสุข   สว่างกล้า และ ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร. (2560).  การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลว
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์. ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 ครั้ง
ที่ 9 "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม"   เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคม
วิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย. 

3. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร, วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ และสันติสุข  สว่างกล้า. (2560).  การออกแบบและสร้างตัว
ควบคุมระบบสุญญากาศให้กับเครื่องฉีดอลูมิเนียมโดยพีแอลซี. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET2017). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาค
ตะวันออก. 

4. สันติสุข  สว่างกล้า และไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร. (2560). เครื่องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. 
ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET2017). 
จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก.   

5. ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2559). การควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 
"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน" (หน้า 677 – 
680). ประจวบคีรีขันธ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคม
วิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย. 
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6. ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2559). การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งอเนกประสงค์
ควบคุมโดยพีแอลซี. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 
(EENET 2016) (หน้า 713–716). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

7. วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ และไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร. (2558). วงจรตัวควบคุมพีไอดีเอโหมดแรงดันโดยใช้ 
CFOAs. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 
2015) (หน้า 255–258). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

8. ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์. (2558). การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการควบคุม
มอเตอร์ 3 เฟสด้วยพีแอลซี. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 7 (EENET 2015) (หน้า 424–427). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

9. ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร, วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ และฐปนนท์  สุกุล. (2558). ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
แจ้งผ่านมือถือ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจําปี 
2558 (หน้า 333–343). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

 
รายวชิาที่สอน 
1. 152-310 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. 152-311 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 
3. 152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. 152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 
6. 152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
7. 152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
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ผศ. พกิจ  สุวัตถ์ิ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี,  

 พ. ศ. 2545 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้า)         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

 พ. ศ. 2533 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 

2537 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 

บทความวิจยั/บทความวิชาการ:  
1. นลินรัตน์  วิศวกิตติ และพกิจ  สุวัตถิ์. (2559). โปรแกรมต้นแบบสําหรับสืบค้นคําศัพท์ภาษาเมียนมาร์

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016) (หน้า 685-688). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

2. นลินรัตน์  วิศวกิตติ และพกิจ  สุวัตถิ์. (2558). โปรแกรมต้นแบบสําหรับฝึกทักษะการเรียนรู้คําศัพท์ภาษามือ
ไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 2015) (หน้า 520-523). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

 
รายวิชาที่สอน: 

1. 155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. 152-213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
3. 152-311 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร ์
4. 152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
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อ. สุดาพร   อร่ามรุณ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

พ. ศ. 2554 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)         มหาวทิยาลัยสยาม, พ. ศ. 2542 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
2544 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
1. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพร  อร่ามรุณ . (2558). การศึกษา ออกแบบ และสร้างแบบจําลองทาง

วิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจต่อโครงการขนส่ง
ระบบราง . ในการประชุม วิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ครั้ งที่  2. พิษณุ โลก : สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).  

 
รายวชิาที่สอน 

1. 152-217 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
2. 152-322 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
3. 152-422 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
4. 152-213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
5. 152-323 การผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า  
6. 155-218 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  
7. 155-219 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
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อ. สิทธิพร   เพ็ชรกิจ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

พ.ศ. 2545 
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

พ.ศ. 2532 
ประวตัิการทํางานและประสบการณ:์ 

2532 – ปัจจุบัน: อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 

บทความวิจยั/บทความวิชาการ: 
1.  สิทธิพร  เพ็ชรกิจ, คัมภีร์  ธิราวิทย์, สุทธิเกียรติ   ชลลาภ และวิจิตรา  เพ็ชรกิจ. (2560). การออกแบบวงจร

หารเลขโดยใช้ลอจิกเกท. ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 14. นครปฐม:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน. 

 
รายวชิาที่สอน: 

1. 152-216 วงจรโลจิกและระบบดิจิตอล 
2. 152-316 ปฏิบัติสัญญาณและระบบ 
3. 152-382 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
4. 152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
5. 152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
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อ. จักรกฤษณ์   จันทร์เขียว 
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการงานวิศวกรรม)   มหาวิทยาลยัสยาม, พ. ศ. 2558 
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)               มหาวิทยาลัยสยาม, พ. ศ. 2539 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
2539 – ปัจจุบัน:  เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
1. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพร  อร่ามรุณ . (2558). การศึกษา ออกแบบ และสร้างแบบจําลองทาง

วิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจต่อโครงการขนส่ง
ระบบราง . ในการประชุม วิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ครั้ งที่  2. พิษณุ โลก : สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.). 

 
รายวชิาที่สอน 
1.  152-467 ระบบควบคุมการขนส่งด้วยระบบราง 
2.  152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 
3.  152-314 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
4.  152-422 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
5.  159-126 ไฟฟ้าสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 
6.  159-125 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์  
7.  158-311 พีแอลซีประยุกต์ 
8.  159-223 ระบบควบคุมเครื่องจักรทางการพิมพ์ 
9.  159-226 วิศวกรรมซ่อมบํารุง 1 
10. 152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
 

ตาม มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากําลัง) 
 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

และ 
 

กลุ่มวิชาตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2558  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง 
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ตารางเปรบียเทียบรายวชิาตาม มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (สาขาย่อยไฟฟ้ากําลัง) 

รายวิชาในหลกัสูตร และกลุม่วิชาตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2558  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง 

กลุ่มความรู้ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
กลุ่มวิชาตามระเบียบ 

สภาวิศวกร พ.ศ. 2558 
งานไฟฟ้ากําลัง 

(1) ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรม  
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(Basic Electrical and 
Electronics 
Engineering) 

152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
(Electrical Circuits Analysis 1) 

152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 
(Electrical Circuits Analysis 2) 

152-214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
(Engineering Electronics) 

152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
(Digital and Microprocessor) 

152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
(Electrical Engineering Laboratory 1) 

152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Fields and Waves) 

152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
(Power Electronics) 

152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
(Electrical Engineering Laboratory 2) 

152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน
ไมโครโปรเซสเซอร์ 
(Theories and Applications of 

Microprocessor) 

Electric Circuits 
 
 
 
Engineering Electronics 
 
 
 
 
 
Electromagnetic Fields 
 
Power Electronics 

(2) ด้านการวัด เครื่องมือวัด
และวิศวกรรมระบบ
ควบคุม  
(Measurement, 
Instrument and 
Control System ) 

152-317 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
(Electrical Instrumentations and 
Measurements) 

152-318 ระบบควบคุม 
(Control Systems) 

152-218  ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 
(Theories and Applications of PLC) 

152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 
(Electrical Engineering Laboratory 3) 

152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
(Sensors and Transducers) 

152-479 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น 
(Introduction to Robotics) 

152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย 
(SCADA And Network Technology) 

Electrical Instruments and 
Measurements 
 
Control Systems 
 
 
 
 
 
Sensors & Transducers 
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กลุ่มความรู้ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
กลุ่มวิชาตามระเบียบ 

สภาวิศวกร พ.ศ. 2558 
งานไฟฟ้ากําลัง 

(3) ด้านการแปลงรูปพลังงาน
และการขับเคลื่อน  
( Energy Conversion 
and Transportation ) 

152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
(Electrical Machines 1) 

152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
(Electrical Machines 2) 

152-436 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(Electric Drive) 

152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 
(Electrical Engineering Laboratory 4) 

152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 
(Introduction to Electric Vehicle 
Engineering) 

152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 
(Introduction to Railway System 
Engineering) 
 

Electrical Machines 
 
 
 
Electric Drives 
 

(4) ด้านระบบไฟฟ้ากําลัง 
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
และมาตรฐานการติดต้ัง
ทางไฟฟ้า 
( Electrical System, 
High Voltage 
Engineering, and 
Installation Standard ) 

152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
(Electrical Power System) 

152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
(Electrical System Design) 

152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 
(Electrical Engineering Laboratory 5) 

152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 
(Electric Power Plant and Substation) 

152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
(High Voltage Engineering) 

152-433 การปอ้งกันระบบไฟฟ้า 
(Power System Protections) 

152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
(Electrical Power System Analysis) 

152-434  วิศวกรรมส่องสว่าง 
(Illumination Engineering) 

152-471 พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) 

152-474 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
(Energy Conservation and 
Management) 

Electrical Power System 
 
Electrical System Design 
 
 
 
Power Plant and Substation 
 
High Voltage Engineering 
 
Power System Protection 
 
 
 
 
 
Renewable Energy 
 
Energy Conservation and 
Management 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 

ว่าด้วย การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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