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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรตอ่เนื่อง) 
หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควชิา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
รหัสหลักสูตร:   25441811100527 
ภาษาไทย:       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( หลักสูตรต่อเนื่อง ) 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Industrial Technology  Program in  Electrical Engineering  

( Continuing Program ) 
 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย:     อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย):   อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):   B. Ind. Tech (Electrical Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
- 

 
4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หน่วยกิตรวม  76  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) 
 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (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 ปรับจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560)  โดยเริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่  1                 
ปีการศึกษา 2562 
 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พิจารณากลั่นกรองใน
การประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 - คณ ะกรรมการวิ ช าการ  พิ จารณ าให้ ค วาม เห็ น ชอบ ในการป ระชุ ม ครั้ งที่………………..เมื่ อ
วันที่……………………………………………. 
 - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลกัสูตรในการประชุมครั้งที่ ……………………… เมื่อวันที่ ……………………………….. 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา  2563 

 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบวิชาชีพอิสระ ดังต่อไปนี้ 

(1) งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
(2) วิศวกรฝ่ายขาย 
(2) วิศวกรฝ่ายซ่อมบํารุง 
(3) ผู้รับเหมางานระบบ 
(4) นักวิจัย นักวิชาการ 
(5) ธุรกิจส่วนตัว 
(6) 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 

(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายไวยพจน์  ศุภบวร
เสถียร 

3200400554xxx คอ.ม. 
 
 

คอ.บ. 

(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2537 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2531 

12 12 ภาคผนวก ค. 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์ 
(สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายพกิจ   สุวัตถิ์ 3102200629xxx วท.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี,  พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2533 

12 12 ภาคผนวก ค. 

3 – นายสิทธิพร  เพ็ชรกิจ 5101800039xxx วศ.ม. 
 
 

คอ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2532 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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4 – นางสุดาพร   อร่ามรุณ 3440600497xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2554 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสยาม, พ.ศ. 2542 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5 – นายสุทธิเกียรติ  ชลลาภ 3101402391xxx วศ.ม. 
 

อส.บ. 

(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, พ.ศ. 
2538 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคตจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพื่อให้ได้บุคลากรเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ทําให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม จําเป็นต้องได้รับการหล่อหลอมให้มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่  21 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสังคมและ

วัฒนธรรม กระทบต่อวิถีการดํารงชีวิตของผู้คน ประชากรเพิ่มขึ้นกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม ใช้ทรัพยากรมาก
ขึ้น ใช้พลังงานมากขึ้น ก่อให้เกิดมลภาวะมากขึ้นและมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน
เมือง นอกจากนั้นปัจจุบันกําลังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น ดังนั้นบุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เพียงอย่างเดียว 
 
12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1  การพฒันาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

วัฒนธรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม เป็นสังคมบริโภคนิยม และกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรจะต้องสามารถผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสม โดยพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและคํานึงถึงความยั่งยืนท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาความรู้และ
ติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และหล่อหลอมให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ผลิต

บัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัย มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยบัณฑิตได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ด้านบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

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

ในคณะวิศวกรรมศาสตร ์
- หมวดวิชาเลือกเสรี ดําเนินการสอนโดยคณะ/ภาควิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม 

 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

เปิดสอนรายวิชาที่จําเป็นทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่มิใช่นักศึกษา
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Non-EE Students) อาทิเช่นนักศึกษาของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสถาบันวิศวกรรมการ
พิมพ์ ภายใต้รหัสรายวิชา 152-xxx 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าที่บริหารหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะ/

ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่
ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1  ปรัชญา/ความสาํคญั 
เป็นหลักสูตรทีมุ่่งสร้างความรู้และปัญญาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ทันสมัยให้กับบัณฑิต 

 

1.2  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถนําไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาความรู้และติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และ
เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ สู้งาน 
 

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

ในการประเมินในหมวด 7 ) 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ปริญญ าตรี  พ .ศ . 2558 ของ 
สกอ. 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ ใช้ บัณฑิต และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวม 
จํ าน วน และคุ ณ สม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ของ สกอ.  

- ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
รายวิชาที่ทันสมัย 

- ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ งห ลั ก สู ต ร 
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  

- ระดับความ พึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

2. การพัฒนาอาจารยผ์ู้สอน 
- อาจารย์มีการพัฒนาทางด้าน
วิชาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
และมีตําแหน่งทางวิชาการมาก
ขึ้น 

- สนับสนุนให้อาจารย์ เข้าร่วม 
สัมมนาหรือร่วมประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

- สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ 
- สนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

- อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ 

2. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

- พัฒนาการเรียนการสอนให้
บัณฑิตมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการที่ จะ
รับเข้าทํางาน 

- ส่งเสริมการจัดการเรียน การ
ส อ น ใ ห้ เ ป็ น แ บ บ  Active 
Learning 

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

- ระดับความ พึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ 

 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 - การศึกษาภาคทฤษฏี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ให้คิด 1 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 - การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาที่เทียบเท่าใหค้ิด 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

หรือต้ังแต่ 30 ถึง  45  ช่ัวโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากัน 1 หน่วยกิต 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  และตอ้งมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละ

รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเคียงกับช่ัวโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่ม ี
 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 

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

อาทิตย์ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 20.30 น. 
ภาคการศึกษษที่ 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่

เกี่ยวข้อง  
2.2.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 การปรับตัวจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาเป็นการศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเรียนรู้ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มี
กิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.3.2 พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต การวางแผนการเรียน เทคนิคการ

เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และการบริหารเวลา 
2.4.2 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ทําหน้าที่ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนําทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2.4.3 จัดสอนเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 

จํานวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา  30 30 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าบํารุงการศึกษา 604,500 1,141,500 1,141,500 1,141,500 1,141,500 
2. ค่าหน่วยกิต 2,232,000 4,464,000 4,464,000 4,464,000 4,464,000 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมทั้งสิน้ 2,836,500 5,605,500 5,605,500 5,605,500 5,605,500 
หมายเหต ุ รายได้ต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 186,850 บาท 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตบัณฑิต 

 (ค่าสอน) 
900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
3. ค่าใช้จ่ายด้านบริการวิชาการ 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
4. ค่าใช้จ่ายด้านทํานุบํารุง 

 ศิลปวัฒนธรรม 
15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

5. เงินอุดหนุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
(ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์) 

300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวมทั้งสิน้ 1,545,000 3,090,000 3,090,000 3,090,000 3,090,000 
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หมายเหต ุ  คา่ใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร  103,000   บาท 
 

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

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 76 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 

ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด  จํานวน  9  หน่วยกิต ดังนี้  
- กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต  
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 55 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 40 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 15 หน่วยกิต 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 

3.2 รายวิชา 
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไม่น้อยกว่า  15  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  3  หน่วยกิต 
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101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
(Daily Life English) 

(3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

(Digital Literacy for 21ST Century) 
และใหเ้ลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ดังนี้ 

(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) 
 

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

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

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

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) 
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101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 

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

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 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports) 
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  55  หน่วยกิต  ให้เรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 40 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

(Computer Programming) 
152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

(Electrical Circuits Analysis 1) 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซ ี 3(2-3-5) 

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

(Digital and Microprocessor) 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

(Electromagnetic Fields and Waves) 
152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
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(Control Systems) 
 

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) 

153-487 วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน 3(2-2-5) 
(Sustainable Engineering) 

 

(2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เลือกเรียนจากรายวิชาสหกิจศึกษาในข้อ 2.1 
และ/หรือรายวิชาโครงงานวิศวกรรมในข้อ 2.2 และรายวิชาเลือกในข้อ 2.3 รวมแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 

(2.1) 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) 
 

(2.2) รายวิชาโครงงานวิศวกรรม                               จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

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

(Electrical Engineering Project II) 
(2.3) รายวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
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152-498 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 5(0-40-0) 
(EE Cooperative Education II) 

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) 

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

152-477 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับวิศวกร 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) 
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3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6  หน่วยกิต  ให้เลอืกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ทางราชการรับรอง 
 

3.3 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษา 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(2-3-5) 
152-211 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6) 
152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกตใ์ช้งานพีแอลซี 3(2-3-5) 
152-321 อิเล็กทรอนกิส์กาํลัง 3(3-0-6) 
152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 1(x-x-x) 

รวม 17  หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 5(x-x-x) 

รวม 5  หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1(0-3-1) 
152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 

รวม 17  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
153-487 วิศวกรรมเพือ่ความยั่งยืน 3(3-0-6) 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1(0-3-1) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 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 19  หน่วยกิต 
 

 
3.4 คําอธิบายรายวิชา 

3.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

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

 หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 
 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 



 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 19 

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 ประเด็นปัญหาร่วม
สมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่
เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 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 การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในท่ีสาธารณะ 
การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางาน
เป็นทีม   

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 
 

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3(2-2-5) 
(Community Explorer and Service Learning) 
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การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดย
ให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการเข้าถึง
ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
บริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 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 กฎหมายใกล้ตัวที่ เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

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 การพัฒนาตน
และการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

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 การเลือกใช้ทักษะ
การคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
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แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 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 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพ่ือการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 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 บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการ
รับรู้ 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 กลุ่มประเทศที่
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทาย
ของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
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และประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยใน
เวทีโลก 
 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 การส่งต่อ
มรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 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 ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 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 เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคณุค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 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) 
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 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร 
 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 
ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต 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 หลักการใช้ภาษาในการพูด
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน 
หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ 

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  การ

นําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ  
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 

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 
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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 
 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

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

การฝึกทักษะทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ ์ การเขียน และ
คําศัพท์ 

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 และการพูดในสถานการณ์
ต่าง 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 ฝกึให้นักศึกษาคุ้นเคยกบัเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็นประโยชน์
สําหรับทําข้อสอบ 

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 การรับข้อมูลเข้า
และการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก 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; 
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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 อย่าง
ง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 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 สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อ
เรื่องที่เป็นที่สนใจ 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 ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะ
คานะ 
 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  ฝึก
การอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

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 คําศัพท์ที่ใช้ใน

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  
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ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่าง
ง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวน
อย่างง่าย  

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 ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล 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 การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึง
ความเหมาะสมในการให้ข้อมูล 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 
 

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

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  ผลิต
ภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การ
จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

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

การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหาที่
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรม
ต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

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 การสื่อสารข้อมูลภายในและการ

เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง 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 และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
อาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

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 

 
101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology) 3(2-2-5) 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ ทํางานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้งาน 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) 
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(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) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 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 การปนเปื้อนและการเสื่อม
เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 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 
 

101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน  (Chemistry in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน
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 
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101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบ้ืองต้นทางคณิตศาสตร์
เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 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) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่าย
ประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้ความรู้
เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ 
การพยากรณ์อากาศ 
 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) 
 หลักเบ้ืองต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การ
นําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น 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) 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูล
ทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถ่ี การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
 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) 
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สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ 
อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆ
ในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬา
เพื่อการแข่งขัน 

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 ความซาบซ้ึงใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์     
 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  แนวทางอนุรักษ ์ 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 
 

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

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและให้
เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการกลุ่ม 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 
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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) 
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญา

โยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิ
เพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและ
ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ 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 เพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย 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 
 

3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
 

155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้งานในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมสําหรับการอินเตอร์เฟสเข้ากับอุปกรณ์รายรอบ ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น 
การเขียนโปรแกรมควบคุมสําหรับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction; 
Current programming language; Programming practices; control programs for interfacing of 
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peripheral devices; introduction to microcontroller; control programs for microcontroller 
systems.  
 
 
152-211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟา้ 1 (Electric Circuits Analysis 1) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  การแบ่งแรงดันและการแบ่งกระแส 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบโนดและแบบเมช  ทฤษฎีการทับซ้อน  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  การถ่าย
โอนกําลังงานสูงสุด ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนํา ผลตอบสนองของวงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในสภาวะคงตัวที่มีแหล่งจ่ายเป็นไซน์  เฟสเซอร์ไดอะแกรม การวิเคราะห์กําลังไฟฟ้า
กระแสสลับ เพาเวอร์แฟกเตอร์และการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์  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. 
 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซ ี 3(2-3-4) 

(Theories and Applications of PLC) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับพีแอลซี ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของพีแอลซี ระบบตัวเลขและรหัส หลักการ
เบ้ืองต้นของลอจิก หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมพีแอลซี การพัฒนาวงจรลายเส้นของพีแอลซี
เบื้องต้นและการพัฒนาโปรแกรมแลดเดอร์ลอจิก วงจรตั้งเวลาโปรแกรม วงจรนับโปรแกรม คําสั่งควบคุม
โปรแกรม คําสั่งดําเนินการข้อมูล คําสั่งทางคณิตศาสตร์  คําสั่งวงจรจัดลําดับและชิฟต์รีจิสเตอร์ ฝึกฝนการ
ติดต้ังพีแอลซี  การประยุกต์ใช้กับการควบคุมกระบวนการผลิต  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 วงจรรวม
ตระกูลโลจิก ทีทีแอล และซีมอส ไดอะแกรมเวลา การสร้างไดอะแกรมสเตท  สถาปัตยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ รีจิสเตอร์และเมมโมรี อินพุต/เอาท์พุต อินเทอร์รัพท์ การ
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ประยุกต์ใช้อินพุต/เอาท์พุตเบ้ืองต้น ไทเมอร์/เคาท์เตอร์ การแปลงอะนาลอกเป็นดิจิตอล การแปลงดิจิตอล
เป็นอะนาลอก การอินเทอร์เฟส การเขียนโปรแกรมสําหรับไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย
ภาษาที่ใช้งานในปัจจุบัน 

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. 
 
152-312 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. 
 
152-318 ระบบควบคุม (Control Systems) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจําลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่  แบบจําลองเชิงพลวัตและผลตอบสนองทางพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การ
ควบคุมแบบวงรอบเปิดและแบบวงรอบปิด การควบคุมแบบป้อนกลับและความไว  ประเภทของการควบคุม
แบบป้อนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ ระบบ ระบบควบคุม
แบบอัตโนมัติ  การจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์  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 ทรานซิสเตอร์กําลังแบบบี
เจที  มอสเฟทกําลังและไอจีบีที   หลักการของการแปลงผัน ไฟฟ้าเอซีเป็นดีซี ไฟฟ้าดีซีเป็นดีซี ไฟฟ้าเอซีเป็น
เอซี และไฟฟ้าดีซีเป็นเอซี วงจรแปลงผันแบบเรโซแนนท์  
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 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 พลังงานและพลังงานร่วมในวงจร
แม่เหล็ก  หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและสามเฟส  หม้อแปลงแบบออโต้ หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบ
หมุน  เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง สมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมความเร็วและ
ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 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  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส วงจรสมมูลของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ลักษณะเฉพาะของสภาวะ
คงตัวมุมกําลังของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส  มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เหนี่ยวนํา 1 เฟส และ 3 เฟส วงจรสมมูลของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา  การทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เหนี่ยวนํา การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 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. 
 

152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง  (Electrical Power System) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากําลัง วงจรไฟฟ้ากําลังกระแสสลับ ระบบต่อหน่วย  คุณลักษณะและ
แบบจําลองของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจําลองของหม้อแปลงกําลัง พารามิเตอร์และ
แบบจําลองของสายส่งกําลัง พารามิเตอร์และแบบจําลองของสายเคเบิล พ้ืนฐานของโหลดโฟลว์  พ้ืนฐานของ
การคํานวณความผิดพร่อง 
 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) 
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วิชาบังคับก่อน:  152-220  ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร ์
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  รูปแบบของ
ระบบการจ่ายกําลังไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและสายเคเบิล  รางเดินสายไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า  การ
คํานวณโหลด  การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการออกแบบชุดปาซิเตอร์  การออกแบบวงจรส่องสว่าง
และวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า  การออกแบบวงจรมอเตอร์  ตารางโหลด ตารางสายป้อน และตารางหลัก  ระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน  การคํานวณกระแสลัดวงจร  ระบบสายดินสําหรับการติดต้ังทางไฟฟ้า  การออกแบบระบบไฟฟ้า
สําหรับอาคารพาณิชย์ 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. 

 

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. 

 

153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยนื (Sustainable Engineering) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 หลักการของวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน หลักการของการออกแบบเพื่อความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างพลิกผัน  การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากร  ระบบน้ําและน้ําเสียเพื่อความย่ังยืน ระบบอาคารสมรรถนะสูง การออกแบบเพื่อมวลชน 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานและระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีการขนส่งเพื่อความ
ย่ังยืน 
 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. 
 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

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

วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 การเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่จําเป็นให้กับนักศึกษา  เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้วิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 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 1) 
วิชาบังคับก่อน: 152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้การกํากับดูแลของผู้กํากับดูแลที่ได้รับการมอบหมาย
จากสถานประกอบการ  การจัดทําปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษาภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา  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. 
 
152-498 สหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟา้ 2 5(0-40-0) 

(EE Cooperative Education 2) 
วิชาบังคับก่อน: 152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้การกํากับดูแลของผู้กํากับดูแลที่ได้รับการมอบหมาย
จากสถานประกอบการ  การจัดทําปริญญานิพนธ์สหกิจศึกษาภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา  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 
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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 โดยหัวข้อโครงงานที่
เสนอเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาจะต้องทําการศึกษาเพื่อหาวิธี
แก้ปัญหาหัวข้อโครงงานที่เลือกไว้ มีการเขยีนรายงานเกี่ยวกับการศึกษาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

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. 
 

152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Electrical Engineering Project 2) 5(0-15-5) 
วิชาบังคับก่อน:  152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

ดําเนินการจัดทําโครงงานตามหัวข้อที่ได้เลือกไว้ในรายวิชาวิชา 152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
การจัดทําปริญญานิพนธ์ของโครงงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  การนําเสนอและการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์โครงงาน 

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. 
 

152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย (Electric Power Plant and Substation) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี
 โหลดเคิร์ฟ  โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ํา  โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส  โรงจักร
ไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ํา  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน  
ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย  อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางตําแหน่งของสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีไฟฟ้า
ย่อยอัตโนมัติ 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  การเบรกดาวน์
ของแก๊ส ไดอิเล็กตริกประเภทของเหลวและของแข็ง  เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง ฟ้าผ่าและการ
ป้องกันฟ้าผ่า การประสานสัมพันธ์ฉนวน ขบวนการอิออไนเซชั่นและดีเคย์  การวัดพาร์เชียลดิสชาร์จ  การ
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เกิดปรากฎการณ์โคโรน่า  โครงสร้างและการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการออกแบบและการ
ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 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 อุปกรณ์ป้องกันและ
ระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการป้องกันความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบใช้ค่าผลต่าง การ
ป้องกันสายส่งกําลังโดยใช้รีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งกําลังโดยใช้ไพลอตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์  การ
ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า  การป้องกันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  การป้องกันบัสโซน  แนะนําอุปกรณ์ป้องกันแบบ
ดิจิตอล 
 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. 
 

152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง (Power System Analysis) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  152-331  ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 การคํานวณโครงข่ายการส่งและการจ่ายพลังงานไฟฟ้า  โหลดโฟลว์  การควบคุมโหลดโฟลว์  การ
วิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร  การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้ากําลัง  การวางแผนระบบผลิตกําลังไฟฟ้าอย่างประหยัด การนําคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาช่วย
วิเคราะห์ปัญหาในระบบไฟฟ้ากําลัง การควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง คุณลักษณะทางพลศาสตร์ของระบบไฟฟ้า
กําลัง  อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากําลัง  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 ี
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ธรรมชาติของแสงสว่าง แสงสว่างและพลังงาน ประสิทธิภาพของการส่องสว่าง การตรวจวัดแสงสว่าง
และการเกิดแสงสว่าง การมองเห็นแสงสว่างจากสายตามนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างกับการมองเห็น 
หน่วยวัดและการวัดแสงสว่างและการวัดแสงสว่างจากห้องปฏิบัติการ ปริมาณและคุณภาพของการส่องสว่าง 
แหล่งกําเนิดแสงสว่าง ได้แก่  หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดแอลอีดี หลอดแสงจันทร์ และหลอดปล่อย
ประจุความเข้มสูง การควบคุมแสงสว่างและโคมไฟ แสงสว่างโคมไฟและการเลือกใช้ การคํานวณและออกแบบ
ดวงโคมทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

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. 
 

152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6) 
(Theories and Applications of Microprocessor) 

วิชาบังคับก่อน:  152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคําสั่งในการเขียนโปรแกรม การอินเตอร์เฟส
กับอุปกรณ์กําลัง อุปกรณ์สําหรับการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  ตัวอย่างการใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ใน
การควบคุมอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้ากําลัง เช่น การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรกลใน
อุตสาหกรรมและปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานจริง 
 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  ย่านการทํางานของระบบ
ขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์  การส่งกําลังและการกําหนดขนาด  คุณลักษณะของแรงบิดและความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคล่ือนมอเตอร์กระแสตรง  ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ  ระบบขับเคลื่อน
เซอร์โว  การประยุกต์ใช้ระบบขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม   
 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 ี
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 อุปกรณ์การวัดและควบคุมเบ้ืองต้น ทรานสดิวเซอร์แบบอนาลอกและดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน 
ทรานสดิวเซอร์วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของของเหลวโดยใช้มิเตอร์แบบปฐมภูมิ มิเตอร์แบบทุติย
ภูมิ และแบบวิธีพิเศษ การวัดอุณหภูมิแบบไม่ใช้วิธีการทางไฟฟ้า แบบใช้วิธีการทางไฟฟ้าและแบบใช้รังสี 
รูปแบบของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวแบบทางตรง แบบทางอ้อม ได้แก่ วิธีความดันไฮโดร
สแตติก วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ 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. 
 

152-471 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน  ศักยภาพของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทย  ความแตกต่างของเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานแบบธรรมดาทั่วไปและพลังงานแบบ
หมุนเวียน  พลังงานหมุนเวียนอาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้
พ้ืนพิภพ พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงานจากขยะที่เป็นของแข็งจากเมืองใหญ่ พลังงานจากคลื่นต่างๆ  เซลล์
เชื้อเพลิง การเก็บรักษาพลังงาน  กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมท้ังนโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน  
มุมมองทางด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
 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  หลักการของการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในอาคารและในทางอุตสาหกรรม  การจัดการโหลด  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน  การจัดการและการวิเคราะห์พลังงานในอาคารและในทางอุตสาหกรรม  มุมมองทางด้านเทคนิคเพื่อ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบส่องสว่าง  ระบบให้ความร้อนและการหมุนเวียนของอากาศ และ
ระบบปรับอากาศ  มอเตอร์ทางอุตสาหกรรม  การผลิตร่วม  มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ  และ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 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 
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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  แหล่ง
พลังงาน ได้แก่ แบตเตอรี่ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์และเซลล์เชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้าและชุดควบคุม ได้แก่ ดีซี
มอเตอร์ ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร มอเตอร์เหนี่ยวนํา และสวิทช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์  ระบบการ
ชาร์จแบตเตอรี่ ได้แก่ การชาร์จด้วยเอซี การชาร์จด้วยดีซี การชาร์จแบบไร้สาย 

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 ระบบการจ่ายไฟฟ้า
แก่ทางรถไฟ ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ  
การควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล  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 
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วิทยาการข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมและธุรกิจ การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลดิบหรือข้อมูลขนาดใหญ่ การรวบรวมและการแสดงผลข้อมูล พ้ืนฐานของแมชชีนเลิร์นนิ่งอัลกอริทึม เช่น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 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 โครงข่าย
ประสาทเทียมรีเคอร์เรนท์ โครงข่ายประสาทเทียมแบบความจําสั้นและยาว  โครงข่ายประสาทเทียมเกตรีเคอ
เรนท์ โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ การเรียนรู้แบบเสริมกําลัง 

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 
การเชื่อมต่อกับผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีเครือข่ายสําหรับสกาดา การประยุกต์ใช้งานสกาดาสําหรับระบบ
อัตโนมัติ 
 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 ี
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 หัวข้อที่ตรงกับความสนใจเป็นพิเศษของนักศึกษาหรือหัวข้อที่รวมกันขึ้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ รายวิชานี้
จะเปิดให้ลงทะเบียนในชื่อของตัวเองแต่อยู่ภายใต้หมายเลขรายวิชานี้  การขออนุมัติเพื่อเปิดสอนรายวิชานี้
จะต้องกระทําขึ้นก่อนกําหนดการลงทะเบียน 
 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 รายวิชานี้
จะเปิดให้ลงทะเบียนในชื่อของตัวเองแต่อยู่ภายใต้หมายเลขรายวิชานี้ การขออนุมัติเพื่อเปิดสอนรายวิชานี้
จะต้องกระทําขึ้นก่อนกําหนดการลงทะเบียน 
 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 

 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายไวยพจน์  ศุภบวร
เสถียร 

3200400554xxx คอ.ม. 
 
 

คอ.บ. 

(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2537 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2531 

12 12 ภาคผนวก ค. 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์ 
(สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายพกิจ   สุวัตถิ์ 3102200629xxx วท.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี,  พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2533 

12 12 ภาคผนวก ค. 

3 – นายสิทธิพร  เพ็ชรกิจ 5101800039xxx วศ.ม. 
 
 

คอ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2532 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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4 – นางสุดาพร   อร่ามรุณ 3440600497xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2554 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสยาม, พ.ศ. 2542 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5 – นายสุทธิเกียรติ  ชลลาภ 3101402391xxx วศ.ม. 
 

อส.บ. 

(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, พ.ศ. 
2538 

12 12 ภาคผนวก ค. 

 

 
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 

 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายไวยพจน์  ศุภบวร
เสถียร 

3200400554xxx คอ.ม. 
 
 

คอ.บ. 

(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2537 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2531 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์ 
(สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายพกิจ   สุวัตถิ์ 3102200629xxx วท.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี,  พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2533 

12 12 ภาคผนวก ค. 

3 – นายสิทธิพร  เพ็ชรกิจ 5101800039xxx วศ.ม. 
 
 

คอ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2532 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

4 – นางสุดาพร   อร่ามรุณ 3440600497xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2554 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสยาม, พ.ศ. 2542 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5 – นายสุทธิเกียรติ  ชลลาภ 3101402391xxx วศ.ม. 
 

อส.บ. 

(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, พ.ศ. 
2538 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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6 – นายคัมภีร์   ธิราวิทย์ 3102100246xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ,  พ.ศ. 2538 
 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

7 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. 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นางวิภาวัลย์ นาคทรัพย์ 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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9 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. 

10 – นายโตมร   สุนทรนภา 3102101693xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

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

12 12 ภาคผนวก ค. 

11 – 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. 
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12 – นายจักรกฤษณ์   
จันทร์เขียว 

3730300455xxx วศ.ม. 
 

อส.บ. 
 

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

12 12 ภาคผนวก ค. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง  หลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจ

ศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า สําหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
คิดเป็น 1 หน่วยกิต และ รายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า สําหรับการออกปฏิบัติงานจริงกับสถาน
ประกอบการ คิดเป็น 5 หน่วยกิต 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชพี รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

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

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จรงิได้ 
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีจินตนาการและความยดืหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
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(3) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม  สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผูน้ําและผู้ตามได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 

(4) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 
4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
(3) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
 

4.2 ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 
จัดให้เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ในภาคฤดูร้อน ช้ันปีที่ 1 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
เทียบเท่ากับการจัดการศึกษา 1 หน่วยกิต ตามปกติตลอดภาคการศึกษา  ส่วนรายวิชาสหกิจศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดในภาคฤดูร้อน โดยต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน 

5.1 คําอธิบายโดยย่อของการทําโครงงาน 
การเสนอหัวข้อโครงงานที่มีรายละเอียดของ ปัญหาที่มา วัตถุประสงค์ แผนการทําโครงงาน 

ขอบเขตของโครงงาน หลักการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และงบประมาณในการทําโครงงาน 
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน  
จากนั้นทําการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และส่งรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นระยะ และดําเนินการจัดทําโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายนักศึกษาต้องจัดทําปริญญา
นิพนธ์ที่สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้นต่อคณะกรรมการสอบ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องโครงงาน 
5.2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

 
5.2.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

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

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีจินตนาการและความยดืหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม  สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผูน้ําและผู้ตามได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 
 

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

ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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5.3 ช่วงเวลา 
(1) เสนอหัวข้อโครงงานและศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง (โครงงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า 1) ในภาคการศึกษา 2 ช้ันปีที่ 1 
(2) ดําเนินการจัดทําโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ จัดทําปริญญานิพนธ์และสอบปากเปล่า 

(โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2) ในภาคฤดูร้อน ช้ันปีที่ 1 
 

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

 
5.5 การเตรียมการ 

(1) กําหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ทําหน้าที่สอนใน
เนื้อหาเกี่ยวกับการหาปัญหาในการกําหนดหัวข้อโครงงาน กระบวนการทําโครงงาน แหล่งสืบค้น
ข้อมูล วิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการเขียนแบบเสนอโครงงาน การเขียนปริญญานิพนธ์  วิธีการนําเสนอ 

(2) กําหนดให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มพิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานเองและร่วมกันกําหนดหัวข้อโครงงานและนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน 

(3) กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและนักศึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและ
การกํากับ ติดตามการทํางานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

(4) กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานติดตามประเมินความก้าวหน้าของโครงงานและ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ 

(5) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง เครื่องมือตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทําโครงงาน 
 

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

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ  มี วินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- สอดแทรกแนวคิดต่างๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ในระหว่างการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 
- จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
- กําหนดกติกาของห้องเรียนที่ ช่วยสร้างวินัยในตนเอง และ
ความรับผิดชอบ 

มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง และ
สามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ 

- จัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน
ไป 
- จัดให้มีการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการในรายวิชาสห
กิจศึกษา 
- จัดให้มีการทําโครงงานทางวิศวกรรม 

มีความสามารถในการปรับตัวและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม
ได้เป็นอย่างมี ดี มีทักษะการสื่อสาร การ
นําเสนอ และสามารถบริหารจัดการการ
ทํางานได้อย่างเหมาะสม 

- มอบหมายงานในรายวิชาให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม 
- ฝึกการปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในรายวิชาสหกิจศึกษา 
และรายวิชาโครงงาน 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นํา 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรม 
(2) มีจริยธรรม 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการ
เข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้ กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

(4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องการ
ปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและ
กรณีตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
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(6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและ
ดนตรี  

รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 
1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่ง
กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไป
อย่างสุจริต 

(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความ
เป็นผู้นํา 

และผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
2. ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
(2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนใน

สาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น 
(Active Learning) 

(2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้าน
สังคมโลกผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
เพื่อให้มีการเรียนรู้ทั้ งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ใน
ชีวิตประจําวัน 

(5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคํานึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 

(6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การ
นําเสนองานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

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

(4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในช้ันเรียนการทํารายงาน หรือการ
นําเสนอ 

งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 



 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� 56 
 

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
(2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
(3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ 

ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่าง
เหมาะสม 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด

วิเคราะห์ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 
(2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
(3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การ

สัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจาํวัน 
(4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการ

ประเมินสภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 
(2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

 (3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ังคําถาม การสืบค้น 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

(4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่
นํามาใช้ในสถานการณ์จริง 

4. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(2) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีเหมาะสม 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงาน
ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนใน
สังคม 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การ

เข้าใจวัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น 

ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็น
ผู้นําและผู้ตามท่ีดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

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

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติใน

การดํารงชีวิต 
(3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ

นําเสนอข้อมูลได้ 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การ

เขียนและการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
(2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การ

เขียน และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายและเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้ เรียนได้ใช้

คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร
ด้านภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

(2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ
การร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

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

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปลูกฝังหล่อหลอมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา 

การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม รู้จักการเสียสละ รู้หน้าที่

ของการเป็นผู้นําและผู้ตาม โดยมีการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
(3) ปลูกฝังหล่อหลอมให้มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือ

ลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น  
(4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใน

ระหว่างการสอน 
(5) เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

 
1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

 
2. ด้านความรู ้

2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
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(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้ 
 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ

ทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าในรายวิชาสหกิจศึกษา 
(3) จัดให้มีการเรียนรู้ในการนําความรู้ หลักการ และเหตุผลทางด้านวิศวกรรมและ

ศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามเวลาที่
กําหนดในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การถามคําถาม และการตอบคําถามในชั้น

เรียน 
(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 รวมถึงการ

ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยดืหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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(5) สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 
(1) มอบหมายงานในลักษณะให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์

จากสถานประกอบการจริงโดยอาศัยฐานความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้ในการฝกึการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย

ตนเอง โดยมอบหมายงานให้ค้นคว้าหาความรู้ใหม ่ๆ ด้วยตัวเอง 
(3) จัดให้มีการเรียนรู้การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและ

ความต้องการของสังคมในรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
(1) ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้ที่เรียน

มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
(2) รายงานผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง 
(3) รายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาในรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชา

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งตัวบคุคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
(1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม  สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผูน้ําและผู้ตามได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 
4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ ความรับผิดชอบ 
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(1) จัดการเรียน การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรทีม่ีการกําหนดกิจกรรมใหม้ี
การทํางานเป็นกลุ่ม 

(2) จัดให้มีการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ
ผ่านทางการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา 

(3) จัดให้มีการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ
ผ่านทางรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างเรียน  การนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมในกลุ่ม  

(2) ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบในระหว่างฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งประเมินโดยสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบในระหว่างการดําเนินการจัดทํา
โครงงานในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 

5. ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญลักษณ ์

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อยา่งเหมาะสม 

(2) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรที่มกีารฝึกทักษะการสื่อสาร 
การนําเสนอทั้งการพูดและการเขียนในระหว่าง ผู้เรียน ผูส้อน และผู้เกีย่วข้องอื่นๆ  

(3) จัดให้มีการเรียนรู้การใช้เครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
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รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในรายวิชา
สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือคณิตศาสตร์
และสถิติที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 

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

เครื่องมือต่างๆ ทางวิศวกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
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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              

101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ              
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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 
101-204   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               

101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน               

101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน              
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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 
101-313 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 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน.
ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ
เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้
เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

3 .2 แสดงออกถึ งความใฝ่ รู้  สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 

3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน แ น ว คิ ด 
หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ
ต่ า ง ๆ  ใน ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า ใน
สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้
อย่างเหมาะสม 

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 
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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. กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า                            
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  •    O   •  O O  •     O  • •  O  
152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 • •     •  • • •        •      • 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี  • •    •  • •  •       •  O    • 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ O • •    •   O     •    •  •     
152-222 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  • •    •  • •  •       • •     • 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า O •  •   •   • •   O     •      • 
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  • •    •  • •  •     •  • • •    • 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน  •  • • •  •  •  •  •   •   •    •  
2. 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 • • •   •  • •   • • • • • • • • • • •  • • 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  •  O O • •      • • O    • O     O 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า  •     •  • • • O       • O     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 
152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย  •     •  O • O • O      • •     O 
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 • •      • • • •  •      •  • •    
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 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ใน วัฒ นธรรม ไทย 

ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสั งค ม  เค ารพ กฎ ระ เบี ยบ และ
ข้อบังคับต่างๆ 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 และสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.2 สามารถเป็นผู้ ริ เริ่มแสดงประเด็น ในการแก้ ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม กล้าต่อต้านในการกระทําในสิ่งที่ผิด 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

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 ของชั่วโมงที่มีการสอน
ในวิชานั้น 

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 โดย

ใช้แบบทดสอบ โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มนักศึกษาจากผู้ที่ได้รับผลการเรียนในทุกระดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ 

2.2 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก  และภายใน
สถาบัน ทําหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่า
กว่า  2.00  

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 

1.1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
1.1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ตัวอย่างรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน เป็นต้น 
1.1.3 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ 
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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 
ผู้บริหารและผู้เรียน 

2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปี โดย
เน้นที่มาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

2.1.3 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรยีน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทํา Blue Print การออกข้อสอบ 
การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 

2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
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 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

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

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารคณะวิชา และคณะกรรมการวิชาการ ทํา
หน้าที่กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

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

1.3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน อยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา ทําหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผล 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 
(4) มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

แนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้สําหรับการศึกษาเช่น แนะนําการใช้
ห้องสมุด  การใช้ระบบสารสนเทศ  การใช้บริการศูนย์กีฬา ห้องปฏิบัติการของคณะวิชาต่างๆ เป็นต้น 

(5) มีโครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในพื้นฐานที่จําเป็นในการเรียนของหลักสูตร เช่น 
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 
(1) กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําครบทุกช้ันปี ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา ดูแลนักศึกษา

เกี่ยวกับวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าและการใช้ชีวิต 
(2) กําหนดให้มีการดําเนินการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นที่ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ทําหน้าที่ติดตามและรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตรา

การสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา 

(2) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ทําหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร และ
สรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

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 ทั้ง

ทางด้านวิชาการ และเทคนคิการสอนและการประเมินผล 
 

4.2 คุณภาพอาจารย ์
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการและสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกและสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อ

การบริหารงานของหลักสูตรและสรุปรายงานไว้ในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา 
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5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรยึดตาม 

(1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

(2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(3) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิชาพื้นฐานทาง

วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(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. 
รวมทั้งต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

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

(1) กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องดําเนินการจัดทํา มคอ.3  และ มคอ. 4 ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดของแต่ละวิชาที่ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2  ตลอดจนปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4  จากผล
ประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) 

(2) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3 และ 
มคอ.4  

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

การจัดการเรียนการสอนในระหว่างภาคการศึกษา 
 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน จะกําหนดรายวิชาที่จะ
บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กําหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้นของแต่ละรายวิชาตามที่
กําหนดไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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(Curriculum Mapping)  โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงที่มีการใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น 
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของ
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
โดยกําหนดวิธีการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมนิเหล่านี้ไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(1) กําหนดให้มีการวิพากษ์ พิจารณาแก้ไขข้อสอบที่จะใช้สําหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ให้

ถูกต้อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นลําดับแรกก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับการแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(2) กําหนดให้มีการตรวจสอบเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด การกระจายของเกรด ให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นลําดับแรกก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 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 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ในตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index; KPI) ทั้งหมด 13 ข้อ 
 

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

กําหนดให้หลักสูตรเสนอรายการหนังสือ ตําราที่ต้องการใช้ไปยังสํานักหอสมุดโดยตรงเพื่อดําเนินการจัดซื้อ 
จัดหา ตามความต้องการใช้งานของหลักสูตร โดยกระบวนการในการเสนอของบประมาณจะดําเนินการโดย
สํานักหอสมุด 

(2) ในการจัดซื้อ จัดหา หรือซ่อมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนั้นจะเริ่มจาก 
กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนสํารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อดําเนินการ
จัดซื้อ จัดหา หรือซ่อมบํารุงให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเสนอขออนุมัติจัดซื้อ 
จัดหา หรือซ่อมบํารุงไปยังผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติและสั่งการดําเนินการต่อโดยฝ่ายจัดซื้อของมหาวิทยาลัย 

(3) มีการประเมินความพึงพอใจของทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปี
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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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) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดา้นการ
จัดการเรียนการสอน      

9. อาจารยป์ระจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 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 

 
 
 



 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า�  76 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การประเมินการ

สอน และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม) 
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กําหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ

ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การต้ังคําถามและการตอบคําถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่และควรปรับเปลี่ยนอย่างไร   

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอน ของ
อาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา 
ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สื่อการสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.2 คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

2.3 ประมวลผลการสํารวจ 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ และ
นํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
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ภาคผนวก ก 

 
 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวชิา 

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรตอ่เนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

และ 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรตอ่เนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนือ่ง) 

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

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
1. ชื่อหลักสูตร 

1.1  ช่ือภาษาไทย:  หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( หลักสตูรต่อเนื่อง ) 

1.2  ช่ือภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Industrial 
Technology  Program in  Electrical 
Engineering  ( Continuing Program ) 

2. ชื่อปริญญา 
2.1 ช่ือภาษาไทย 

2.1.1 ช่ือเต็ม: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟา้) 

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

2.2.1 ช่ือเต็ม: Bachelor of Industrial 
Technology (Electrical Engineering) 

2.2.2 ช่ือย่อ: B. Ind. Tech (Electrical 
Engineering) 

 
3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร  78  หน่วยกิต 
4. อาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวยพจน ์  ศุภบวรเสถียร 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ   สวุัตถิ ์
(3) อาจารย์สิทธิพร  เพ็ชรกิจ 
(4) อาจารย์สุดาพร   อร่ามรณุ 
(5) อาจารย์คัมภีร ์ ธิราวิทย์ 

 
5. หลักสตูร 
5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  78  หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  55 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 
5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์

 และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 3 หน่วยกิต 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1  ช่ือภาษาไทย:  หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( หลักสตูรต่อเนื่อง ) 
1.2  ช่ือภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Industrial 

Technology  Program in  Electrical 
Engineering  ( Continuing Program ) 

2. ชื่อปริญญา 
2.1 ช่ือภาษาไทย 

2.1.1 ช่ือเต็ม: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟา้) 

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

2.2.1 ช่ือเต็ม: Bachelor of Industrial 
Technology (Electrical Engineering) 

2.2.2 ช่ือย่อ: B. Ind. Tech (Electrical 
Engineering) 

 
3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร  76  หน่วยกิต 
4. อาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวยพจน ์  ศุภบวรเสถียร 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ   สวุัตถิ ์
(3) อาจารย์สิทธิพร  เพ็ชรกิจ 
(4) อาจารย์สุดาพร   อร่ามรณุ 
(5) อาจารย์สุทธิเกียรติ  ชลลาภ 

 
5. หลักสตูร 
5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  76  หน่วยกติ 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  55 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 
5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ให้เรียน
รายวิชาต่อไปนี้ จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน                              3    หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้มี
ความเหมาะสมใน
การบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
- ปรับลดจาํนวน
หน่วยกิตในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
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 6 หน่วยกิต 

ให้เรียนรายวิชา ตอ่ไปนี ้
(2.1) รายวิชาภาษาอังกฤษ       จาํนวน      4   หนว่ยกิต  

 ให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
114-301 ภาษาองักฤษ 5 2 หน่วยกิต 
114-302 ภาษาองักฤษ 6 2 หน่วยกิต 
(2.2) รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศที่ 2 จํานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

(2.2.1) 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 
 

(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ให้เรียนรายวิชา
ต่อไปนี้  จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวัน 3 หน่วยกิต 
 
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  ให้เรียน

รายวิชาต่อไปนี ้   จํานวน  3  หนว่ยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรบัศตวรรษที่ 21  3 หน่วยกิต 
 
และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่นอ้ยกว่า  

6  หน่วยกิต ดังนี ้
(1) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
101-102 ความเป็นพลเมอืงในสังคมไทยและสงัคมโลก
                                       3 หน่วยกิต 
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลกิภาพเพื่อความเป็น
ผู้นํา                                       3 หน่วยกิต 
101-104 การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้่านกิจกรรม  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตวั 3 หน่วยกิต 
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวติ  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติ                           3 หนว่ยกิต 
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3 หน่วยกิต 
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่ 3 หน่วยกิต 
101-112 อารยธรรมศึกษา              3 หน่วยกิต 
101-113 ทักษะการศึกษา              3 หน่วยกิต 
101-114 จิตวิทยาท่ัวไป              3 หน่วยกิต 
101-115  สังคมวิทยาเบื้องตน้              3 หน่วยกิต 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร ์              3 หน่วยกิต 
 
(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3 หน่วยกิต 
101-205 ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-206 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชีพ
                                       3 หน่วยกิต 
101-207 ภาษาองักฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน 
                                       3 หน่วยกิต 
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์ําหรับทุกคน  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3 หน่วยกิต 
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113-111 ภาษาเกาหล ี1 2 หน่วยกิต 
113-112 ภาษาเกาหล ี2 2 หน่วยกิต 
113-113 ภาษาเกาหล ี3 2 หน่วยกิต
113-114 ภาษาเกาหล ี4 2 หน่วยกิต 
 

(2.2.2) 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 ์  3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
121-102 คอมพิวเตอร์สาํหรบัการศึกษา 

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

ข้อมูลเบือ้งต้น 3 หน่วยกิต 
120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
125-101 คณิตศาสตรใ์นอารยธรรม 3 หน่วยกิต 
126-316 สถติิและความน่าจะเป็น 3 หน่วยกิต 
 
(4) กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตร์และพลศึกษา 2 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
129-101 พลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 2 หน่วยกิต 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 55 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  40  หน่วยกติ 

 ให้เรียนตามรายวชิาต่อไปนี ้
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 หน่วยกิต 
152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต 

101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3 หน่วยกิต 
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1) 3 หน่วยกิต 
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2) 3 หน่วยกิต 
101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1) 3 หน่วยกิต 
101-214 ภาษาเกาหล ี2 (Korean 2) 3 หน่วยกิต 
 
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
101-302 วิทยาการข้อมลูและจินตภาพ  3 หน่วยกิต 
101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคดิเพือ่สร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่               3 หน่วยกิต 
101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวติเพื่อความย่ังยืน  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3 หน่วยกติ 
101-308 คอมพิวเตอร์สาํหรบัการศึกษาและการทํางาน
 3 หน่วยกิต 
101-309 ชีวิตกับสิง่แวดล้อม 3 หน่วยกิต 
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3 หน่วยกิต 
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน 3 หน่วยกิต 
101-312 คณิตศาสตร์ในชวีติประจําวัน 3 หน่วยกิต 
101-313 สถิติในชวีิตประจาํวัน 3 หน่วยกิต 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3 หน่วยกิต 
101-315 สถิติและความนา่จะเป็น 3 หน่วยกิต 
 
(4) กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสนุทรียศาสตร์ 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-402 ศิลปะและดนตรเีพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม 3 หน่วยกิต 
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน  
                                                    3 หน่วยกติ 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต  
                                                   3 หนว่ยกติ 
101-406 การถา่ยภาพเชิงสร้างสรรค ์ 3 หน่วยกิต 
 
 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 55 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  40  หน่วยกติ 

 ให้เรียนตามรายวชิาต่อไปนี ้
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 หน่วยกิต 
152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต 
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152-218 ทฤษฎีและการประยุกต ์

ใช้งานพีแอลซี 3 หน่วยกิต 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3 หน่วยกิต 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 
152-318 ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต 
152-321 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 3 หน่วยกิต 
152-328 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต 
152-329 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต 
152-331 ระบบไฟฟ้ากาํลงั 3 หน่วยกิต 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 หนว่ยกิต 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 หน่วยกิต 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟา้ 3 หน่วยกิต 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 หน่วยกิต 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 หน่วยกิต 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
 
(2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ให้เลือกเรียน

จากรายวิชาสหกิจศึกษาในข้อ 2.1 และ/หรือรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมในข้อ 2.2 และรายวิชาเลือกในข้อ 
2.3 รวมแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

(2.1) รายวิชาสหกิจศึกษา          จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา้   1 หน่วยกิต 
152-497 สหกจิศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1          5  หน่วยกิต 
 

(2.2) รายวิชาโครงงานวิศวกรรม   จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 1            1 หน่วยกิต 
152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 2            5  หน่วยกิต 
 

(2.3) รายวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
152-498 สหกจิศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2          5  หน่วยกิต 
152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3 หน่วยกิต 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 หน่วยกิต 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 
152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลงั       3 หน่วยกิต 
152-434 วิศวกรรมส่องสวา่ง                    3 หน่วยกิต 
152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน 

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

สําหรับวิศวกร                         3 หน่วยกิต 
152-478 การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวศิวกรรม 

ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น                3 หน่วยกิต 

152-218 ทฤษฎีและการประยุกต ์
ใช้งานพีแอลซี 3 หน่วยกิต 

152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3 หน่วยกิต 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 
152-318 ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต 
152-321 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 3 หน่วยกิต 
152-328 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต 
152-329 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต 
152-331 ระบบไฟฟ้ากาํลงั 3 หน่วยกิต 
152-332 ปฏิบตัิการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 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 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
 
(2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ให้เลือก

เรียนจากรายวิชาสหกิจศึกษาในข้อ 2.1 และ/หรือ
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมในข้อ 2.2 และรายวิชาเลือก
ในข้อ 2.3 รวมแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

(2.1) รายวิชาสหกิจศึกษา          จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา้   1  หน่วยกติ 
152-497 สหกจิศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1         5  หน่วยกิต 
 

(2.2) รายวิชาโครงงานวิศวกรรม   จํานวน   6   หน่วยกิต 
152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 1            1 หน่วยกิต 
152-492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 2            5  หน่วยกิต 
 

(2.3) รายวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
152-498 สหกจิศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2         5  หน่วยกิต 
152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย   3 หน่วยกิต 
152-432 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง   3 หน่วยกิต 
152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า   3 หน่วยกิต 
152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลงั         3 หน่วยกิต 
152-434 วิศวกรรมส่องสวา่ง                      3 หน่วยกิต 
152-435 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน 

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

สําหรับวิศวกร                          3 หน่วยกิต 
152-478 การเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวศิวกรรม 

ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น                 3 หน่วยกิต 

 
- ปรับปรุงรายวิชา
ในกลุม่วิชาหลกั
เฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟา้ให้
ทันสมัยและ
เหมาะสมมากขึ้น 
 
- ปรับปรุงรายวิชา
ให้เป็นวิศวกรรม 
ไฟฟ้ากาํลงัเพียง
ด้านเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มรายวิชา
โครงงานวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 
 
- ปรับปรุงรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเลือก
เฉพ าะท างวิ ศ ว 
กรรม ไฟฟ้ า ให้ มี
ความทันสมัย 
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152-479 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องตน้             3 หน่วยกิต 
152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย       3 หน่วยกิต 
152-493 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    3 หน่วยกิต 
152-494 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    3 หน่วยกิต 
 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี                             6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสยาม หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีทาง
ราชการรับรอง 
 
 
5.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 
 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 2(1-2-3) 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพี

แอลซี 
3(2-3-5) 

152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6) 
152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ  1(x-x-x) 

รวม 19 
 
 

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 5(x-x-x) 

รวม 5 
 

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

ให้เลือกเรียนในรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยสยาม หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีทาง
ราชการรับรอง 
 
 
5.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-328 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย่ังยืน 
3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 
 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวัน 3(2-2-5) 
152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
152-318 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพี

แอลซี 
3(2-3-5) 

152-321 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6) 
152-329 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
152-411 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ  1(x-x-x) 

รวม 20 
 
 

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 5(x-x-x) 

รวม 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุง
แผนการศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
ปรับปรงุรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุง
แผนการศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
ปรับปรงุรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 2(1-2-3) 
152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1(0-3-1) 
152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
3(3-0-6) 

113-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
ส่ือสารในรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 

2(1-2-3) 

xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1(0-3-1) 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
3(x-x-x) 

129-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์
และพลศึกษา 

2(1-2-3) 

xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

 
 

 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรบัศตวรรษที่ 

21   
3(2-2-5) 

152-333 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 
152-412 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1(0-3-1) 
152-331 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 

รวม 17 
 
 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
152-413 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1(0-3-1) 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxx-xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ปรับปรุง
แผนการศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
ปรับปรงุรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุง
แผนการศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
ปรับปรงุรายวิชา 
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6. คําอธบิายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
100-101 หลักเศรษฐศาสตรแ์ละปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
100-101  Principles of Economics and Philosophy of  

 Sufficiency Economy                   3(3-0-6)    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจํากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย
ด้านมหภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการ
บริโภค การออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณ
ของรัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 
และด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทฤษฎีการเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้างของ
ตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการดําเนินการตามสาย
กลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ 
และระดับประเทศ เพื่อป้องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ 
และเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยืน 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่  
ย่ังยืน                                            3(3-0-6) 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทัน
ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จาก
โครงงานหรือกรณีศึกษา  

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต   3(3-0-6) 
100-102 Philosophy, Religions and Life Style 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของ
ศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลัก
ศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ 
ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอน
ทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จใน
การทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต   3(3-0-6) 
101-107 Philosophy, Religions and Life Style 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของ
ศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลัก
ศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธ ิ
ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอน
ทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จใน
การทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 
101-107 

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

100-103 Principles of Logics and Thinking Skill for 
Lifelong Learning)                      3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การ
คิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพ่ิอการพัฒนาตนองอย่างต่อเนื่อง 

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

101-108 Principles of Logics and Thinking Skill for 
            Lifelong Learning                           3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี      
      หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การ
คิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆใน
การแก้ปั ญ หาที่ แตก ต่ างกั น  การคิ ดวิ เค ราะห์  การคิ ด
เปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
เข้าถึงแหล่งความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

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

 Development)                          3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมาย  ที่ มา และประโยชน์ ของมนุษยสัม พันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การปรับตัว
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพ่ือการปรับตัวทางสังคม 

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ     3(3-0-6) 
101-109 Human Relations and Personality 
            Development                                3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทาง
บุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัว

เปลี่ยนแปลงรหัส
วชิาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 



 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า�  85 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา และการฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสม ตลอดจนมารยาททางสังคม 

ทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึก
พฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความ
ประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อ
ส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนา
ทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
100-105 Psychology in Daily Life              3(3-0-6) 
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                  3(3-0-6)   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
      แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
  

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6) 
100-106 ASEAN in the Modern World        3(3-0-6) 
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            3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
      การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิ
เศรษฐกิจของโลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการ
ปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก 
พัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและ
ประเทศไทยในเวทีโลก 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

100-107 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
100-107 Civilization Studies                    3(3-0-6) 
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                        3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญา
ให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซยีน 

  

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

100-108 ทักษะการศึกษา 3(2-2-5) 
100-108 Study Skills                                3(2-2-5) 
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
ใช้เพ่ือปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ์  และ
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  การทํางานเป็นทีม  การบริหารเวลาใน
การศึกษา  การบริหารความขัดแย้งทางการศึกษา  ทักษะการอ่าน 

111-102 สังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
111-102 Introduction to Sociology           3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ 
และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปล่ียนแปลงทางประชากร 
 
 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
ฟัง การจดบันทึก การจับประเด็น  การจัดทํารายงาน และการ
นําเสนอ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตท่ีสําคัญ ได้แก่ ทักษะในการ
บริหารการเงินส่วนบุคคล  และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย ฯลฯ 
 
111-101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
111-101 General Psychology                   3(3-0-6) 
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                   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมาย
ของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค่าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์  พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 
101-114 

111-102 สังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
111-102 Introduction to Sociology           3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ 
และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปล่ียนแปลงทางประชากร 
 
 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
101-115 Introduction to Sociology           3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ 
และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปล่ียนแปลงทางประชากร 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 
101-115 

111-103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
111-103 Principle of Economics               3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการ
จัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค  แนวความคิดเร่ือง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจัยการผลิต  ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์  ตลาดปัจจัยการผลิตและการกําหนด  ปัจจัยการ
ผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 
 

111-103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
111-103 Principle of Economics               3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการ
จัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค  แนวความคิดเรื่อง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจัยการผลิต  ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์  ตลาดปัจจัยการผลิตและการกําหนด  ปัจจัยการ
ผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 
101-116 

111-106 สันติภาพศึกษา 2(2-0-4) 
111-106 Peace Studies                           2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญา 
กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และระดับภาษาท่ีใช้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ ตรงกัน  ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและ
เศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และศาสนา อันนําไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธและ
สงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันวิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไข 
 ปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและปราศจากความรุนแรงทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม รวมท้ังในระดับชาติ

ไม่มีรายวิชานี้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
และในระดับโลกวิธีการในการลดกําลังอาวุธ การยอมรับความ
แตกต่างระหว่ างบุ คคลและสิท ธิมนุษยชน   บทบาทของ
สหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษาสันติภาพของ
โลก 
 
 
111-107 ความรู้เบื้องตน้ด้านทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 2(2-0-4) 
111-107 Introduction to Intellectual Property 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                      2(2-0-4) 
 ความสําคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
ต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย์ตลอดจนการพัฒนา
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการด้าน
ศิลปะและวรรณกรรม 
 ความเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  ธุรกิจ  
และองค์กรประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้า 
รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และ
เค ร่ืองหมายการค้ า  เช่น  สนธิ สัญญา  WTO  TRIP’s  และ  
Patient Cooperation Treaty  บทบาทของ  WIPO  ในการ
ส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจน
การบริหารให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์
หลักการทางทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาในทาง
เทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

112-101 อารยธรรม 3(3-0-6) 
112-101 Civilizations                              3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติ โดยสังเขป   อารยธรรมแม่บท ท้ั งตะวันตกและ
ตะวันออก ซึ่งได้ทิ้งมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน  อารยธรรมยุค
ฟ้ืน ฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิ
ปัญญา  ศึกษาประวั ติศาสต ร์ไทย ต้ังแต่ ส มัย สุ โขทั ยจนถึ ง
รัตนโกสินทร์  ในด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

112-102 Fundamental of Philosophy and Logic 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                      3(3-0-6) 
 พ้ืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา  ญาณวิทยา จริย
ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก
ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน  ศึกษาลักษณะความ  คิด 
กระบวนการของความคิดอย่างมีเหตุผล  ทั้งแบบนิรนัยอุปนัยโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
112-103 Man and Literature                    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมาย กําเนิด และรูปแบบต่าง ๆ  ของวรรณคดี  

ไม่มีรายวิชานี้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และ
ค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บท
กวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็น
ปัญหาของมนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
ตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 
112-104 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6) 
112-104 Man and Arts                            3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์  ทรรศนะของปรัชญาเมธี  
และศิลปินกลุ่มสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม”  มรดกทางอารย
ธรรมที่มีต่อศิลปะและดนตรี  ในยุคสมัยที่ สําคัญ ๆ ต้ังแต่ยุค
โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน  ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและ
ดนตรีทั้งของไทยและสากล รู้จักผลงานอันยิ่งใหญ่ที่มาจากแรง
บันดาลใจของศิลปินในสาขาต่าง ๆ  ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครื่องดนตรีไทย และสากล ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้ 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

112-106 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
112-106 Thai Studies                             3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม
และวัฒนธรรมไท  ความรู้เรื่องธรรมชาติ  และประยุกต์วิทยาใน
สังคมไทย  สังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง  ศาสนา  พิธีกรรม  
การละเล่นพื้นบ้าน  สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม  
นาฏศิลป์  ดุริยางค์ศิลป์  การศึกษาค่านิยมของไทย  รวมทั้ง
แนวโน้มสังคมและวัฒนธรรม 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
112-107 Comparative Religions                3(3-0-6) 
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 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
113-108 Thai Usage for Communication   3(2-2-5) 
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  3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
      การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การ
ฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และ
วิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบ
ต่างๆ 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

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

101-202 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 
101-202 Thai Usage for Presentation        3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม สํานวน
โวหาร การออกเสียงคําที่ถูกต้อง และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 
การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิง
วิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 
ตลอดจนการเขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการ
อ่านข้อมูลเชิงสถิติ 
 

เปลี่ยนรหสัวิชา
เป็น 101-202 

114-101 ภาษาอังกฤษ 1  2(1-2-3) 
114-101 English 1                                  2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึก
การฟังในระดับประโยค การพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา การแสดงความยินดี
หรือเสียใจและอื่นๆเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึก
ทักษะการอ่านข้อความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้
ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

114-201 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
114-201 English 3                                  2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน: 114-102 ภาษาอังกฤษ 2 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ยากขึ้น ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 
ที่มี ระดับความยากมากขึ้น  เช่น  การพูดทางโทรศัพท์  การ
สัมภาษณ์ การเล่าเรื่องและอื่นๆ ฝึกการอ่านในระดับเรื่องที่มีความ
ยาวเพ่ิมขึ้น ศึกษาการเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้น
ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ตลอดจนฝึกทักษะตามแนว
ทางการทดสอบมาตรฐาน 
 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

114-202 ภาษาอังกฤษ 4 2(1-2-3) 
114-202 English 4                                  2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน: 114-201 ภาษาอังกฤษ 3 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อความ การจด
บันทึก การจับใจความจากข้อความหรือบทความที่อ่านหรือฟังจาก
ผู้สอนหรือเทปบันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่
กําหนดหรือตามความสนใจ โดยสามารถใช้สํานวนที่ถูกต้องตาม
ความนิยมและหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการ
ทดสอบมาตรฐาน 
 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2(1-2-3) 
114-303 English Usage for Profession       2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน: 114-202 ภาษาอังกฤษ 4 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสื่อสาร  ความแตกต่างระหว่าง

ไม่มีรายวิชานี้ 
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ภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ 
หลักการพ้ืนฐาน ในการแปลอย่างเป็นระบบ ศัพท์เทคนิคและศัพท์
เฉพาะของสาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทย
เป็นอังกฤษ 
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 

ทางวิชาชีพ 2(1-2-3) 
114-304 English Presentation Techniques  

for Profession                           2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน: 114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
 หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม 
โวหาร การออกเสียงคําที่ถูกต้อง และการพูด ในสถานการณ์ต่างๆ 
การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิง
วิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 

101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 
101-206 English for Professional Presentation 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การ
ออกเสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความ
คิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และ
การสัมภาษณ์งาน 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา หน่วยกิตและ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย 

113-103 ภาษาจีน 1 2(1-2-3) 
113-103 Chinese 1                                 2(1-2-3) 
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                                 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ  pinyin 
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง 
ๆ อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา หน่วยกิตและ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย 

113-104 ภาษาจีน 2 2(1-2-3) 
113-104 Chinese 2                                2(1-2-3) 
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                                 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน: 113-103 ภาษาจีน 1 
 ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่
สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา หน่วยกิตและ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1                                    3(2-2-5) 
101-211 Japanese 1                                    3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
      การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวน
อย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา หน่วยกิตและ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย 

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

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2                                    3(2-2-5) 
101-212 Japanese 2                                    3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:   101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1   
      ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่
ซับซ้อนขึ้น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา หน่วยกิตและ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย 
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ในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย  
 

และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 2(1-2-3) 
113-111 Korean 1                                 2(1-2-3) 
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                                     3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค  เรียนรู้
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา หน่วยกิตและ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 2(1-2-3) 
113-112 Korean 2                                  2(1-2-3) 
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                                       3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-213 ภาษาเกาหลี 1  
       ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา หน่วยกิตและ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กน้อย 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
ฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
102-102 ภาษาพม่า 2 2(1-2-3) 
102-102 Burmese 2                               2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน: 102-101 ภาษาพม่า 1 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาพม่า ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน  ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4 2(1-2-3) 
102-114 Bahasa Indonesia 4                    2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน: 102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3 
 พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 

ไม่มีรายวิชานี้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
และประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพ่ือทําความ
เข้าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 
 
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1  2(1-2-3) 
102-121 Bahasa Malaysia 1                      2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาบาฮาซา
มาเลเซีย คําศัพท ์

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

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

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 2(1-2-3) 
102-123 Bahasa Malaysia 3                      2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน: 102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2 
 ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม 
ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อส่ือสารใน
สถานการณ์ ต่างๆ ด้วยภาษาที่ เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์
เพ่ิมเติม 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4 2(1-2-3) 
102-124 Bahasa Malaysia 4                      2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน: 102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 
 พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพ่ือทําความ
เข้าใจภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
121-101 Information Technology             3(2-2-5) 
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                 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
        แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่ การ ทํางานของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การ
สืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บ
เพจเบื้องต้น 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

121-102 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 
                                                            3(2-2-5) 
121-102 Computer for Studies and Works 
                                                               3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

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

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
 หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของ
แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและ
วุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน และ
โปรแกรมนําเสนองาน 

      หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของ
แฟ้มข้อมูล  อัลกอริทึมและการแก้ โจทย์ปัญหา  ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพ
และวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน   โปรแกรม
นําเสนองาน 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
121-103 Life and Environment                 3(3-0-6) 
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                     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ต่อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงาน
ทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

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

101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                          3(3-0-6) 
101-310 Healthy Diet                                  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
        ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการ
และพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการ
ป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การ
ปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้าน
อาหาร ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

  

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

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

101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน                           3(3-0-6) 
101-311 Chemistry in Daily Life                    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
        ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติ
และสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง 
สารเคมีที่ ก่ อ ให้ เกิดมะเร็ง  สารเคมีที่ เป็ นสารพิ ษที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 

  

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
121-106 Mathematics in Daily Life            3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและ
การแก้ปัญหาตัวแบบการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
 

101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                 3(3-0-6) 
101-312 Mathematics in Daily Life                3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
        ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เพ่ือการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้
เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 

 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

121-107 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
121-107 Basic Statistics for Data Analysis  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

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

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 
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 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต 
ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา 
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวิ
นาม การแจกแจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 

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

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
120-101 Man and Environment                3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  ความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  ปัญหาเรื่องมลภาวะของ
ส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการ
เพ่ิมประชากร  การอนุรักษ์ป่าไม้  ต้นน้ํา  ลําธาร  การใช้ผืนดิน
และน้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพื้นดินและน้ําที่
เสื่อมโทรมให้กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึง
การป้องกันการทําลายส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ในสภาพ
สมดุลกับการดํารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข  โดยการทําให้
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น 
 

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม  3(3-0-6) 
125-101 Mathematics in Civilization         3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักเบื้องต้น  และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข  
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน  การนําเอาตัวเลขไป
ประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ  ศึกษาระบบการนับ
จํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิ ติเบื้องต้น  
เพื่ อให้มีความ รู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข   อันจะนําไป สู่
การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 
 

101-315 สถิติและความน่าจะเป็น                       3(3-0-6) 
101-315 Statistics and Probability                 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการ
ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวน
และสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วม
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
126-316 Statistics and Probability            3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ  ความหมายขอบเขตและการ
ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ  ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ  วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่ม  การ
แจกแจง  แบบทวินาม  แบบปัวซอง  และแบบปกติ  การแจกแจง
ของค่าที่ ได้จากตัวอย่าง  การประมาณค่าเฉลี่ ย   ค่าความ
แปรปรวนและสัดส่วนของประชากร  การหาค่าความแปรปรวน
ร่วมและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  การทําสอบสมมติฐานสําหรับ
หนึ่งและสองประชากร 
 
 

101-315 สถิติและความน่าจะเป็น                      3(3-0-6) 
101-315 Statistics and Probability               3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการ
ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวน
และสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วม
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
 

เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กน้อย 

129-101 พลศึกษาและนันทนาการ 2(1-2-3) 
129-101 Physical Education and Recreation 2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความ รู้เบื้ องต้น เกี่ ยวกับพลศึกษา  นันทนาการที่ มี
ความสําคัญและความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม

ไม่มีรายวิชานี้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
ปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ  ความ
ต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ การจัดการและการบริหาร
นันทนาการและให้เลือกพลศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา 
มารยาท และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 2(1-2-3) 
129-102 Art and Music Appreciation        2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการ
ทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของศิลปะและดนตรีแต่ละ
แบบ ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่นชมในศิลปะ
และดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสําคัญในด้านต่างๆตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลังการ
สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี
ในฐานะ เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์  

ไม่มีรายวิชานี้ 

 

ไม่มี 
 

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก  3(3-0-6) 
101-102 Civic Literacy in Thai and Global Context 
                                                                   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี       
      สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศ
ไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการ
ทางความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของ
พลเมื องและรับ ผิดชอบต่อสั งคมในการต่อต้ านการทุ จริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ
ประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา  
3(2-2-5) 

101-103 Designing Your Self and Personality for 
Leadership                                 3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี       
     การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายใน
ชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น 
การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด             3(3-0-6) 
101-104 Smart Money Management                3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
     การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน 
การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผน
ภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียม
ตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

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

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม
ทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิต
และทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ 
การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม
บริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเปน็นักวิจัยและนักพัฒนา
ชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ 21 
 

ไม่มี 

101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว                     3(3-0-6) 
101-106 Politics and Law in Everyday Life         3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
     กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่
เก่ียวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และ
กฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                   3(2-2-5) 
101-204 Daily Life English                               3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
      คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะใน
การสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล 
และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ        3(2-2-5) 
101-205 English for Academic Study)            3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:   101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily 
Life English) 
       การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เก่ียวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด 
การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคําศัพท์ 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
101-207 English for Proficiency Test                 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึก
เทคนิคที่เป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน        3(2-2-5) 
101-208 Computer Coding for Everyone           3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การ
ติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ 
การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การ
รับข้อมูลเข้าและการแสดงผลลพัธ ์การใชง้านคําสั่งทางเลอืก การใช้
งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และ
กราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก 
  

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21               3(2-2-5) 
101-301 Digital Literacy for 21st Century         3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
        ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความ
ปลอดภัยทางดิจิทั ล เบ้ื องต้น  ความเสี่ ยงในการใช้ งานทาง

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่ เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคม
ออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้าง
อินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  

ไม่มี 

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ                    3(2-2-5) 
101-302 Data Science and Visualization           3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
        ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล 
การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอ
พลิเคชัน 
  

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน         3(3-0-6) 
101-303 Green Technology for Sustainable       3(3-0-6)    
            Development 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
        แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และ
การจัดการพลังงาน การลดของเสีย  ผลิตภาพสีเขียว การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
             และธุรกิจใหม่                                     3(3-0-6) 
101-304 Logic and Design Thinking for Innovation and  
            Start Up3                                           (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
         แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบ
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดมความคิด การ
วิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การ
ออกแบบการแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใชง้าน
และตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรม
ต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน          3(2-2-5) 
101-305 Internet of Thing for Everyone            3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การ
สื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              3(2-2-5) 
101-306 Living Lab for Campus Sustainability    3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหาร
โครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 
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ไม่มี 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย           3(2-2-5) 
101-401 Life, Well-Being and Sports                 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และ
การเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลัง
กาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย 
และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
101-402 Art and Music Appreciation                3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
      ความรู้ เ ก่ี ยว กับสุ นทรียศาสตร์  ศิ ลปะในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  นาฎศิลป์ และดุริยางค
ศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ 
ความซ าบซึ้ ง ในศิ ล ป ะ  การป ระ เมิ น คุณ ค่ าท างสุ น ท รีย ะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือ
จรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                     3(3-0-6) 
101-403 Thai Appreciation and Unseen in Siam 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มี
คุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและ
ค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทาง
อนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   
 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน               3(2-2-5) 
101-404 Designing Your Dream                        3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของ
ตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขา
ต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นําเสนอ
แนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

ไม่มี 

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต          3(2-2-5)  
101-405 Yoga, Meditation and Art of Living       3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
       การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ 
ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 
8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความ
พร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังใน
การฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์
รวมและศิลปะการดํารงชีวิต 
  

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 
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ไม่มี 

101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                       3(2-2-5) 
101-406 Creative Photography                         3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
        การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้อง
โทรศัพท์มือถือและกล้องอืน่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและหรือใชเ้พือ่การค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎี
สัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ แสงกับการ
สร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  
  

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
ทันสมัย 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 

กลุ่มวิชาหลักเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 

155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-5) 
155-102 Computer Programming 3(2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 แนวคิ ด เก่ี ย ว กับคอม พิ ว เตอร์  ส่ วนป ระกอบของ
คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาท่ีใช้งานในปัจจุบัน การฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมสําหรับการ
อินเตอร์เฟสเข้ากับอุปกรณ์รายรอบ ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 

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

  
ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

 

 

152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
152-211 Electric Circuits Analysis 1 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ การแบ่งแรงดันและการแบ่งกระแส การวิเคราะห์
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 

 
 

 

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

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

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 
 

 

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 
สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ เปล่ียนแปลงตามเวลา 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 
 

 

152-318 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 ไดโอด
กําลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์กําลังแบบบีเจที  มอสเฟทกําลัง
และไอจีบีที หลักการของการแปลงผัน ไฟฟ้าเอซีเป็นดีซี ไฟฟ้าดีซี
เป็นดีซี ไฟฟ้าเอซีเป็นเอซี และไฟฟ้าดีซีเป็นเอซี วงจรแปลงผัน
แบบเรโซแนนท์ 

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 
 โครงสร้ างของเครื่ อ งจักรกลไฟ ฟ้ ากระแสสลับ 
สนามแม่เหล็กหมุน  ความเร็วรอบซิงโครนัส  เครื่องจักรกลไฟฟ้า
แบบซิงโครนัส วงจรสมมูลของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 
ลักษณะเฉพาะของสภาวะคงตัวมุมกําลังของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
แบ บ ซิ ง โค รนั ส   มอ เตอ ร์ ซิ ง โค รนั ส ชนิ ด แม่ เห ล็ ก ถ าวร 
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 1 เฟส และ 3 เฟส วงจรสมมูลของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา  การทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เหนี่ยวนํา การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา การ
ป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

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 
 โครงสร้างของระบบไฟฟ้ ากํ าลั ง วงจรไฟฟ้ ากําลัง
กระแสสลับ ระบบต่อหน่วย  คุณลักษณะและแบบจําลองของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจําลองของหม้อแปลง
กําลัง พารามิเตอร์และแบบจําลองของสายส่งกําลัง พารามิเตอร์
และแบบจําลองของสายเคเบิล พ้ืนฐานของโหลดโฟลว์  พ้ืนฐาน
ของการคํานวณความผิดพร่อง 

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   
 

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

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

      
    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 
 

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:  152-211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการออกแบบระบบไฟฟ้า กฎเกณฑ์
หรือข้อบั งคับและมาตรฐาน   แผนผังการจ่ายกําลังไฟฟ้ า  
สายไฟฟ้าและสายเคเบิล  รางเดินสายไฟฟ้า เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า  การคํานวณโหลด  การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟก
เตอร์และการออกแบบชุดปาซิเตอร์  การออกแบบวงจรส่องสว่าง
และวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  การออกแบบวงจรมอเตอร์  ตารางโหลด 
ตารางสายป้อน และตารางหลัก  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  การคํานวณ
กระแสลัดวงจร  ระบบสายดินสําหรับการติดต้ังทางไฟฟ้า  การ
ออกแบบระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย  

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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โรงงานอุตสาหกรรม และระบบราง  ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบ
ป้องกันเครื่องมือสื่อสาร ระบบป้องกันไฟไหม้ 
 
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 

 

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 

 

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

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

 
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 

 

 

 
 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 
152-490 EE Cooperative Education  
 Preparation 1(1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ  ที่ จําเป็นให้ กับ
นักศึกษา  เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกปฏิบั ติงานในสถาน
ประกอบการที่ เกี่ ย วข้องกับการใช้ วิชาชีพชั้ นสู งทางด้ าน
วิศวกรรมไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ 

152-490 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา้ 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 
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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 

นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเสนอหัวข้อ
โครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อโครงงานที่เสนอเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาจะต้อง
ทําการศึกษาเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาหัวข้อโครงงานที่เลือกไว้ มีการ
เขียนรายงานเกี่ยวกับการศึกษาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

 

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 
ดําเนินการจัดทําโครงงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้เลือกไว้ในรายวิชา
วิชา 152-491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 การจัดทําปริญญา
นิพนธ์ของโครงงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ป รึกษา
โครงงาน  การนําเสนอและการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
โครงงาน 
 

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

 
ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

 

 

152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3(3-0-6) 
152-431 Electric Power Plant  
 and Substation 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 โหลดเคิร์ฟ  โรงจักรไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล  โรงจักรไฟฟ้า
พลังไอน้ํา  โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนร่วม  โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ํา  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
แหล่งพลังงานหมุนเวียน  ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย  อุปกรณ์
ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางตําแหน่งของสถานีไฟฟ้าย่อย สถานี
ไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าสําหรับสถานีไฟฟ้าย่อย 
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 
 การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า
กําลัง  การกําเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงสําหรับการทดสอบ  เทคนิคการ
วัดไฟฟ้าแรงดันสูง  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 

 

 



 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า�  106 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
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 

 

 

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 
 ธรรมช าติ ข อ งแส งส ว่ า ง  แส งสว่ า งและพ ลั ง งาน 
ประสิทธิภาพของการส่องสว่าง การตรวจวัดแสงสว่างและการเกิด
แสงสว่าง การมองเห็นแสงสว่างจากสายตามนุษย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างแสงสว่างกับการมองเห็น หน่วยวัดและการวัดแสงสว่าง
และการวัดแสงสว่างจากห้องปฏิบัติการ ปริมาณและคุณภาพของ
การส่องสว่าง แหล่งกําเนิดแสงสว่าง ได้แก่  หลอดไส้ หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ หลอดแอลอีดี หลอดแสงจันทร์ และหลอดปล่อยประจุ
ความเข้มสูง การควบคุมแสงสว่างและโคมไฟ แสงสว่างโคมไฟและ
การเลือกใช้ การคํานวณและออกแบบดวงโคมทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

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: 152-220 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
 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  คุณลักษณะ

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

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
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ของโหลด  ย่านการทํางานของระบบขับเคลื่อน วิธีการเบรก
มอเตอร์  การส่งกําลังและการกําหนดขนาด  คุณลักษณะของ
แรงบิดและความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์กระแสตรง  ระบบขับเคล่ือนมอเตอร์กระแสสลับ ระบบ
ขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ใช้ระบบขับเคล่ือนในระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
 

152-461 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 
152-461 Sensors and Transducers 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 อุปกรณ์การวัดและควบคุมเบื้องต้น ทรานสดิวเซอร์
แบบอนาลอกและดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน ทรานสดิวเซอร์
วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของของเหลวโดยใช้มิเตอร์
แบบปฐมภูมิ มิเตอร์แบบทุติยภูมิ และแบบวิธีพิ เศษ การวัด
อุณหภูมิแบบไม่ใช้วิธีการทางไฟฟ้า แบบใช้วิธีการทางไฟฟ้าและ
แบบใช้รังสี รูปแบบของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับ
ของเหลวแบบทางตรง แบบทางอ้อม ได้แก่ วิธีความดันไฮโดรสแต
ติก 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  
ความแตกต่างของเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานแบบธรรมดาทั่วไป
และพลังงานแบบหมุนเวียน  พลังงานหมุนเวียนอาทิเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พ้ืน
พิภพ พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงานจากขยะที่เป็นของแข็งจาก
เมืองใหญ่ พลังงานจากคลื่นต่างๆ  เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บรักษา
พลังงาน  กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมท้ังนโยบายเก่ียวกับ
พลังงานหมุนเวียน  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  
หลักการของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารและ
ในทางอุตสาหกรรม  การจัดการโหลด  กฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการอนุ รักษ์พลังงาน  การจัดการและการวิเคราะห์
พลังงานในอาคารและในทางอุตสาหกรรม  มุมมองทางด้าน
เทคนิคเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบส่องสว่าง  
ระบบให้ความร้อนและการหมุนเวียนของอากาศ และระบบปรับ
อากาศ  มอเตอร์ทางอุตสาหกรรม  การผลิตร่วม  มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและการจัดการ  และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

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 ยานยนต์
ไฟฟ้าปล๊ักอินไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ และยานยนต์
ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง  ข้อพิจารณาในการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า 

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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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
ได้แก่ อากาศพลศาสตร์ ความต้านทานการหมุน ประสิทธิภาพของ
ระบบส่งกําลัง มวลของตัวรถ การออกแบบโครงและตัวถังรถ  
แหล่งพลังงาน ได้แก่ แบตเตอรี่ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์และเซลล์
เชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้าและชุดควบคุม ได้แก่ ดีซีมอเตอร์ 
ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร มอเตอร์เหนี่ยวนํา และสวิทช์
รีลัคแตนซ์มอเตอร์  ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ ได้แก่ การชาร์จด้วย
เอซี การชาร์จด้วยดีซี การชาร์จแบบไร้สาย 

 
 

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

 Engineering 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 วิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง  องค์ประกอบของ
ระบบราง หลักพลศาสตร์ของตัวรถ ล้อและผิวสัมผัส ตู้รถไฟ 
ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบเบรกทางกล ระบบการขับเคลื่อน
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบการเบรกแบบไดนามิคและรี
เจนเนอเรทีฟ ระบบการขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์เชิงเส้น ระบบการ
จ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ระบบอาณัติ
สัญญาณและการควบคุมรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ  การ
ควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล  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 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้นสําหรับวิศวกร 
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 การวางแผนการเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช ้

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 

152-481 สกาดาและเทคโนโลยีเครือข่าย  3(3-0-6) 
152-481 SCADA And Network Technology 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
 คํานิยามความหมายของคําศัพท์ในสกาดา แนวคิดของสกา
ดา โครงสร้างสถาปัตยกรรมของสกาดา การเชื่ อมต่อกับ
ผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีเครือข่ายสําหรับสกาดา การประยุกต์ใช้
งานสกาดาสําหรับระบบอัตโนมัติ 

 

 
           ไม่มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

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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ภาคผนวก ค 
 

ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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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 มหาวิทยาลัย

สยาม 
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน:  คณะกรรมการการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 
หนังสือ/ตํารา: 

- 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
 

1. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร   และสันติสุข   สว่างกล้า "การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์สามเฟส
แบบอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์" ("Design and Construction of 3 Phases Motors Automatic 
Control Set by Microcontroller"), 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อําเภอเมือง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

2. สันติสุข   สว่างกล้า และ ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  "การออกแบบและสร้างตู้จําหน่ายยาอัตโนมัติควบคุม
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์" ("Design and Construction of Automatic Medicine Vending Machine 
Controlled by Microcontroller"), 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อําเภอเมือง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

3. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  และสันติสุข   สว่างกล้า "การออกแบบและสร้างป้ายแสดงเวลาการทํางาน / 
ช่ัวโมงติดต่ออาจารย์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์" ("Design and Construction of Time Schedule 
Display Board for Contact Teacher Controlled by Microcontroller "), 2561, เอกสารรวมเล่มการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 
2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 

4. สันติสุข   สว่างกล้า และ ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  "การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของ
วัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์" ("Design and 
Construction of Full Raw Material in Rack Display with Infrared Sensor Controlled by 
Microcontroller "), 2561, เอกสารรวมเล่มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม. 
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5. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร   และสันติสุข   สว่างกล้า "การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดขนมครกซีฟู้ด
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์" ("Design and Construction of Seafood Kanomkrog Maker 
Controlled by Microcontroller"), 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมราชศุภมิตร อาร์.เอส. โฮเต็ล 
(R.S. Hotel) อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.  

6. สันติสุข   สว่างกล้า และ ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  "การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของ
วัตถุดิบในชั้นวางควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์" ("Design and Construction of Full Raw Material 
in Rack Display Controlled by Microcontroller"), 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมราชศุภมิตร 
อาร์.เอส. โฮเต็ล (R.S. Hotel) อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.  

7. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  วิภาวัลย์   นาคทรัพย์  และสันติสุข   สว่างกล้า "การออกแบบและสร้างระบบ
ควบคุมตู้ยาสําหรับผู้พิการทางสายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์" 25-28 กรกฎาคม 2560, ECTI-CARD 
2017, โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย.  

8. สันติสุข   สว่างกล้า และ ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  "การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุม
โดยไมโครคอนโทรเลอร์" 25-28 กรกฎาคม 2560, ECTI-CARD 2017, โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน 
รีสอร์ท จังหวัดเลย.  

9. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร   วิภาวัลย์   นาคทรัพย์  และสันติสุข   สว่างกล้า "การออกแบบและสร้างตัว
ควบคุมระบบสุญญากาศให้กับเครื่องฉีดอลูมิเนียมโดยพีแอลซี" 2-4 พฤษภาคม 2560, EENET2017, 
โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี.  

10.สั น ติ สุ ข    ส ว่างกล้ า  และ ไวยพ จน์    ศุ ภบ วร เสถี ย ร    "เค รื่ อ งผลิ ตฝอยทอ งควบคุ ม โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์"  2-4 พฤษภาคม 2560,  EENET2017, โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี.   

11.ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร  และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์ "  การควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์" 27-29 กรกฎาคม 2559, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
8th ECTI-CARD 2016, Hua Hin, Thailand. 

12.ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร  และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์ " การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งอเนกประสงค์
ควบคุมโดยพีแอลซี" EENET 2016, 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559, ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา 
หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต. 

13.วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ และ ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร “วงจรตัวควบคุมพีไอดีเอโหมดแรงดันโดยใช้ CFOAs” 
27-29 พฤษภาคม 2558 โรงแรม A-one The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. 

14.ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และวิภาวัลย์  นาคทรัพย์ “การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ 3 
เฟสด้วยพีแอลซี” 27-29 พฤษภาคม 2558 โรงแรม A-one The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. 

15.ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร วิภาวัลย์  นาคทรัพย์และ ฐปนนท์ สุกุล “ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแจ้ง
ผ่านมือถือ” 24-25 กรกฎาคม  2558, การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ประจําปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 

 

รายวชิาที่สอน 
1. 152-310 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. 152-218 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 
3. 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 
 
หนังสือ/ตํารา: 

- 
 

บทความวิจยั/บทความวิชาการ:  
ระดับชาติ 

1. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์  นลินรัตน์   วิศวกิตติ   พกิจ   สุวัตถ์ิ อนุวัฒน์   สลุบพล และ พิพัฒน์   ถาวร
ทอง ,“ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย
กรณีศึกษา : บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จํากัด”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (EENET 2018) ณ  โรงแรมราชศุภมิตร อาร์.เอส. โฮเต็ล 
(R.S. Hotel) อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน้า 647-
650 

2. นลินรัตน์  วิศวกิตติ, สุวันชัย สกานุพงษ์ และพกิจ  สุวัตถ์ิ "เกมต้นแบบการเรียนรู้พันธ์ฎปลาตามแนว
ปะการังไทย" ("Prototype Game for Learning Fish in Thai Coral Reef"), 2559, เอกสารรวมเล่ม
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

3. นลินรัตน์  วิศวกิตติ และ  พกิจ  สุวัตถ์ิ “โปรแกรมต้นแบบสําหรับสืบค้นคําศัพท์ภาษาเมียนมาร์
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” , 27-29 พฤษภาคม 2559, EENET 2016,  โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท
แอนด์สปา  จังหวัดภูเก็ต หน้า 685-688. 

4. นลินรัตน์  วิศวกิตติ และ  พกิจ  สุวัตถ์ิ “โปรแกรมต้นแบบสําหรับฝึกทักษะการเรียนรู้คําศัพท์ภาษามือ
ไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” ,27-29 พฤษภาคม 2558, EENET 2015,  โรงแรม A-one The 
Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หน้า 520-523. 

 
รายวิชาที่สอน: 

1. 155-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. 152-213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
3. 152-311 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร ์
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อ. สิทธิพร   เพ็ชรกิจ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  (วิศวกรรมไฟฟ้า)       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

พ.ศ. 2532 
ประวตัิการทํางานและประสบการณ:์ 

2532 – ปัจจุบัน: อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

บทความวิจยั/บทความวิชาการ: 
 

 

ระดับชาติ 
1.  สิทธิพร  เพ็ชรกิจ, คัมภีร์  ธิราวิทย์, สุทธิเกียรติ   ชลลาภ และ วิจิตรา เพ็ชรกิจ  “การออกแบบวงจร

ห า ร เล ข โด ย ใช้ ล อ จิ ก เก ท ” 7-8 ธั น ว า ค ม  2560, ก า รป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช าก า ร  ค รั้ ง ที่  14  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 

 
รายวชิาที่สอน: 

1. 152-216 วงจรโลจิกและระบบดิจิตอล 
2. 152-316 ปฏิบัติสัญญาณและระบบ 
3. 152-382 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
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อ. สุดาพร   อร่ามรุณ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, พ. ศ. 2554 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)         มหาวทิยาลัยสยาม, พ. ศ. 2542 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
2544 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
1. ประสพโชค  โห้ทองคํา และสุดาพร  อร่ามรุณ “การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่ง

เฟส”, 21 – 23 พฤศจิกายน 2561, เอกสารรวมเล่มการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 
(EECON-41), ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี.   

2. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพร  อร่ามรุณ “การศึกษา ออกแบบ และสร้างแบบจําลองทางวิศวกรรม
ระบบรถไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจต่อโครงการขนส่งระบบ
ราง” สิ งหาคม  2558, การประชุม วิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ครั้ งที่  2, สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), จังหวัดพิษณุโลก.  

 
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. สุทธิเกียรติ  ชลลาภ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (นิวเคลียร์เทคโนโลยี  )   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2544 
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)            มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, พ. ศ. 2538 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
2544 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
 
1.  สิทธิพร  เพ็ชรกิจ, คัมภีร์  ธิราวิทย์, สุทธิเกียรติ   ชลลาภ และ วิจิตรา เพ็ชรกิจ  “การออกแบบวงจรหาร

เล ข โด ย ใ ช้ ล อ จิ ก เก ท ” 7-8 ธั น ว า ค ม  2560, ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร  ค รั้ ง ที่  14  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 

2. จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี และสุทธิเกียรติ ชลลาภ “การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์
บริดจ์ความต้านทานสําหรับใช้สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน”  25-28 
กรกฎาคม 2560,  งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017)  
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. 

 
รายวชิาที่สอน 

1. 152-332 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า�  119 
 

อ. คัมภีร์  ธิราวิทย์ 
 

ประวตัิการศกึษา: 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ. ศ. 2545 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  พ. ศ. 

2538 
 

ประวตัิการทํางานและประสบการณ:์ 
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สยาม 
 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

 

บทความวิจยั/บทความวิชาการ: 
 

ระดับนานาชาติ 
1. T. Sunthornnapha; S.Phetchakit; W. Srichavengsub; K. Thiravith, “GRNN Approach to 

Estimate a Smooth Mean Curve on High Voltage Impulse Waveforms”, 2005, The 7th 
International Power Engineering Conference (IPEC 2005), Nov. 29 2005-Dec. 2, 2005, 
Singapore. 

2. T. Sunthornnapha, W. Srichavengsup, K. Thiravith, “Frequency Analysis of USR 
Equivalent Model of 1000 kV Resistive Impulse Voltage Divider”, May 12-13, 2005, The 
2005 ECTI International Conference (ECTI-CON 2005), Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, 
Cholburi, THAILAND. 

ระดับชาติ 
1. สิทธิพร  เพ็ชรกิจ, คัมภีร์  ธิราวิทย์, สุทธิเกียรติ   ชลลาภ และ วิจิตรา เพ็ชรกิจ  “การออกแบบวงจร

หารเลขโดยใช้ลอจิกเกท”, 7-8 ธันวาคม 2560, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

2. โตมร สุนทรนภา, สิทธิพร เพ็ชรกิจ, วรากร ศรีเชวงทรัพย์ และคัมภีร์ ธิราวิทย์, “การประมาณรูปคลื่น
อิมพัลส์เฉลี่ยโดยวิธีเครือข่ายฟังก์ ชันวงรัศมี”, 20-21 ตุลาคม 2548, การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28 (EECON-28), โรงแรม เพิร์ลวิลเลจ ภูเก็ต. 

 

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. 152-437  ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 
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ผศ. ดร. ยงยุทธ   นาราษฎร ์
 

ประวตัิการศกึษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, พ. ศ. 2552 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, พ. ศ. 2545 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)         สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, พ. ศ. 2534 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 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 ผู้ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร  
 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) ของการประชุมวิชาการทาง

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

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

 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน Reviewer ของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน Reviewer ของการประชุ ม วิชาการเครือข่ าย วิศวกรรม ไฟฟ้ า  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (EENET) 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน Reviewer ของวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน Reviewer ของวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
 

ระดับนานาชาติ 
1. P. Viriya, N. Yongyuth  and  K.  Matsuse, “Analysis of Two Continuous Control Regions of 

Conventional Phase Shift and Transition Phase Shift for Induction Heating Inverter under 
ZVS and NON-ZVS Operation,” November 2008, IEEE Transactions on Power Electronics, 
Vol. 23, No. 6, pp. 2794-2805. 

 

2. P. Viriya, N. Yongyuth and  K.  Matsuse, “Analysis of Transition Mode from Phase-Shift to 
Zero-Phase Shift under ZVS and NON-ZVS Operation for Induction Heating Inverter,” 
December 2008, IEEJ Transactions on Industry Applications, Vol.128, No. 12, pp. 1317-
1325. 

 

3. P. Viriya, N. Yongyuth, I. Miki and K. Matsuse, “Analysis of Circuit Operation under ZVS and 
NON-ZVS Conditions in Phase-shift Inverter for Induction Heating,” May 2006, IEEJ 
Transactions on Industry Applications, Vol. 126, No. 5, pp. 560-567.  

 

4. P.  Viriya, N. Yongyuth  and K. Matsuse, “Analysis of Transition Mode from Phase-Shift to 
Zero-Phase Shift under ZVS and NON-ZVS Operation for Induction Heating Inverter,” April 
2007, in Proc. IEEE Power Conversion Conference (PCC 2007), Nagoya, Japan, pp. 1512-
1519. 

 

5. P. Viriya, N. Yongyuth  and K.  Matsuse, “Analysis of Circuit Operation under ZVS and 
NON-ZVS Conditions in Phase-shift Inverter for Induction Heating,” April 2005, in Proc. 
International Power Electronics Conference (IPEC 2005), Niigata, Japan, pp. 2030-2037. 

 

6. P. Viriya, N. Yongyuth, I. Miki  and K.  Matsuse, “The Effect of Mosfet Drain-Source 
Capacitance on Switching Condition in Phase-Shift Series Resonant Inverter with the Load 
of Induction Heating,” September  2006, in Proc. International Workshop Sustainable 
Energy and Materials (IWSEM 2006), Tokyo, Japan, pp. 2-13 - 2-16. 
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7. N. Yongyuth, P. Viriya  and K. Matsuse, “Analysis of a Full-Bridge Inverter for Induction 
Heating Using Asymmetrical Phase-Shift Control under ZVS and NON-ZVS Operation,” 
November 2007, in Proc. Power Electronics and Drive Systems (PEDS 2007), Bangkok, 
Thailand, pp. 476-482. 

 

ระดับชาติ 
1. ยงยุทธ นาราษฎร์ “การวิเคราะห์ความถี่สวิทช่ิงในสภาวะ ZVS และ NON-ZVS ของอินเวอร์เตอร์เร

โซแนนท์อนุกรมที่ควบคุมด้วยการตัดออกแรงดันแบบไม่สมมาตรโดยคํานึงถึงผลของตัวเก็บประจุเดรน-
ซอร์สของมอสเฟท” พฤษภาคม 2558, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 2015), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ,  พัทยา, ชลบุรี, 
หน้า 660 – 663.   

 

2. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ, ประมุขพงศ์  อัศวทวีโชค และ ยงยุทธ  นาราษฎร์  “การออกแบบเคอร์เนล
ฟังก์ช่ันเพื่อการพยากรณ์ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด” พฤษภาคม 2558, การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 2015), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ,  พัทยา, ชลบุรี, หน้า  235 – 238.  

 

3. ยงยุทธ  นาราษฎร์  “การวิเคราะห์การทํางานของวงจรซอฟต์สวิทช่ิงควอดราติกบูสท์คอนเวอร์เตอร์”  
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2557, ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ไฟ ฟ้ า  ค รั้ ง ที่  37 (EECON-37), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น,  หน้า  397-400.  

 

4. ยงยุทธ  นาราษฎร์  “การควบคุมแบบเลื่อนเฟสในเรโซแนนท์เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่มีค่าอินพุท
เพาเวอร์แฟกเตอร์สูง” พฤษภาคม 2557, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2557 สมาคมสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  นครราชสีมา.  

 

5. ทัศนัย  พลอยสุวรรณ, ยงยุทธ   นาราษฎร์, ประสิทธ์ิ  ทีฆพุฒิ และประมุขพงศ์  อัศวทวีโชค  “การ
ออกแบบเคอร์เนลผสมสําหรับเรียนรู้แพทเทิร์นและพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดระยะยาว” มีนาคม 
2557, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 6  (EENET 
2014), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, กระบี่, หน้า 205–208.  

 

6. ยงยุทธ  นาราษฎร์  “การวิเคราะห์วงจรซอฟต์สวิทช่ิงบูสท์ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้สวิทช์ตัวเดียว” 
ธั น ว า ค ม  2556, ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ไฟ ฟ้ า  ค รั้ ง ที่  36 (EECON-36), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กาญจนบุรี,  หน้า  375-378.  

 

7. ยงยุทธ  นาราษฎร์  “การวิเคราะห์การทํางานของวงจรซอฟต์สวิทช่ิงบูสท์ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์” 
มีนาคม 2556, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 5  
(EENET 2013), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ประจวบคีรีขันธ์, หน้า 133 – 136.   

 

8. ยงยุทธ  นาราษฎร์  “การวิเคราะห์การทํางานของวงจรภายใต้สภาวะ ZVS และ NON-ZVS ในเร
โซแนนท์อินเวอร์เตอร์สามระดับที่คํานึงถึงผลของตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟท” ธันวาคม 2555, 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35  (EECON-35) , มหาวิทยาลัยกรุงเทพและศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, นครนายก, หน้า 417-420.  
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9. ยงยุทธ  นาราษฎร์ และ วิริยะ  พิเชฐจําเริญ, “การวิเคราะห์วงจรเอซีชอปเปอร์หนึ่งเฟส” เมษายน 
2555,การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (EENET 
2012), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, หนองคาย, หน้า 72 – 75. 

 

10. ยงยุทธ  นาราษฎร์ และ วิริยะ   พิเชฐจําเริญ  “การวิเคราะห์การทํางานของวงจรภายใต้สภาวะ ZVS 
และ NON-ZVS ในเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ก่ึงบริดจ์ควบคุมด้วยดิวต้ีไซเคิลโดยพิจารณาผลกระทบของ
ค่าตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟทสําหรับงานเครื่องต้มเหนี่ยวนําความถี่สูง” ธันวาคม 2553, การ
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2550. 

36. A. Sode-Yome and W. Narksap “Comparison on Static Voltage Stability Indices in 
Power System” 2007, Electrical Engineering Conference (EECON30), November, Vol.II, 
Karnchanaburi, Thailand.  

37. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร   และ วิภาวัลย์   นาคทรัพย์ “เครื่องวัดกําลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองสูงสุดควบคุม
ด้ ว ย ไม โค รค อน โท รล เล อ ร์” ธั น ว าค ม  2550, ก ารป ระ ชุ ม ท า ง วิ ช าก าร   ค รั้ งที่  4 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน. 

38. วิภาวัลย์   นาคทรัพย์และไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร “วงจรวัดเฟสที่ใช้เทคนิคการสุ่มสัญญาณ” 
มกราคม-มิถุนายน 2550, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 เล่มที่ 14. 

39. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร   และ วิภาวัลย์   นาคทรัพย์ “แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่มีโวลต์มิเตอร์-
แอมมิเตอร์แบบดิจิตอลควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์” มกราคม-มิถุนายน 2550, วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 เล่มที่ 14. 

40. วิภาวัลย์     นาคทรัพย์    วิวัฒน์  กิรานนท์    วิภา     แสงพิสิทธ์ิ   และสิทธิพร  เพ็ชรกิจ “วงจร
ถอดรากที่สองและวงจรยกกําลังสองที่ใช้โอทีเอ” กรกฎาคม-ธันวาคม 2550, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 15. 

41. ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร   และ วิภาวัลย์   นาคทรัพย์ “การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุณหภูมิ 
128 จุดตรวจจับอุณหภูมิโดยอาร์ที ดี” ธันวาคม 2549, การประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 3 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน. 

42. Arthit Sode-Yome and Wipawan Narksap “Approximate Hopfield Neural Network for 
Economic Load Dispatch” 2006, Electrical Engineering Conference, November, Vol. II, 
Pattaya, Thailand. 

43. พกิจ   สุวัตถิ์  นลินรัตน์ วิศวกิตติ  และวิภาวัลย์   นาคทรัพย์ “ระบบช่วยสอนการออกเสียง
พยัญชนะต้นในภาษาไทย” 2548, เอกสารรวมเล่มการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29 
(EECON-29), Vol. I, หน้า 365-368. 
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44. วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ และอาทิตย์  โสตรโยม “การตอบสนองความถี่ของระบบไฟฟ้ากําลังในประเทศ
ไทย” 2548, เอกสารรวมเล่มการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 28 (EECON-28) Vol.I, 
หน้า 365-368. 

 

รายวชิาที่สอน 
1. 152-212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 
2. 152-213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
3. 152-315 สัญญาณและระบบ 
4. 152-318 ระบบควบคุม 
5. 100-108 ทักษะการศึกษา 
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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 

 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
 

Automated Robot Trading Systems 
1. T. Ploysuwan and R. Chaisricharoen , " Gaussian Process Kernel Crossover for Automated 

Forex Trading System,"  2017, in Proc.  of IEEE International Conference on Electrical 
Engineering/ Electronics,  Computer, Telecommunications and Information Technology 
(ECTI-CON)  , pp. 1-4. 

2. T.  Ploysuwan An automated Forex Trading System using Trend Line Gaussian Process 
Kernel,"  2017, in Proc. of Conference of Electrical Engineering   Network of Rajamangala 
University of Technology  (EENET), pp. 1-4. 

 

Time series and Forecasting  
1. T. Ploysuwan, P. Teekaput, and P. Atsawathawichok, "Time Series Pattern Learning and 

Forecasting for Long - Term Peak Electricity by Spectral Mixture Gaussian Kernel,"  2015, 
Journal in Applied Mechanics and Materials ,Vol 781, pp. 245-249.  

2. T. Ploysuwan, "Spectral Mixture Kernel for Pattern Discovery and Time Series Forecasting 
of Electricity Peak Load" in Proc. of  IEEE Region 10 Conference (TENCON-2014)   2014, pp. 
1-5. 
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3. T. Ploysuwan, "Design of kernel function for forecasting long-term peak load demand by 
Gaussian process," 2014, in Proc. of Electrical Engineering Conference (EECON-37), pp. 201-
204. 

4. T. Ploysuwan, P. Atsawathawichok, and P. Teekaput, "Peak load forecasting of Electricity 
Generating Authority  of Thailand by Gaussian Process," 2014, in Proc. of IEEE International 
Conference on Electrical Engineering Congress (iEECON-2014), pp. 1-4. 

5. P. Atsawathawichok, P. Teekaput, and T. Ploysuwan, "Long term peak load forecasting in 
Thailand using Multiple   kernel Gaussian Process,"  2014, in Proc.  of IEEE  International 
Conference on Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology (ECTI-CON), pp. 1-4. 

6. T. Ploysuwan, N. Yongyuth, P. Teekaput, and P. Atsawathawichok, "Mix Kernel Function 
Design for Pattern Learning and Long term Electricity Peak Load Forecasting,"  2014, in 
Proc.  of Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of 
Technology 2014 (EENET 2014), pp. 1-4. 

7. T.  Ploysuwan, T.  Yonlaphat,  "  Forecasting Peak Electricity Demand of Electricity 
Generating Authority of Thailand by Gaussian Process,"  2013, in Proc.  of Electrical 
Engineering Conference  (EECON-36), pp. 1-4. 

 
Statistics for Bioengineering 
1. T.  Ploysuwan, and P.  Atsawathawichok, “ Kernel Modeling on Gaussian Process to 

Eliminate Power Line Interference for ECG Signal”  2015, in Proc. of  IEEE  International 
Conference on Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology (ECTI-CON), pp. 1-4. 

2. T. Ploysuwan, "ECG compression and reconstruction using spectral mixture Gaussian 
kernel," 2014, in Proc. of Electrical Engineering Conference (EECON-37), pp. 983-986. 

3. T. Ploysuwan, "Power Line Interference Removal from ECG signal by Interference Gaussian 
Process kernel," 2014, in Proc. of Electrical Engineering Conference  (EECON-37), pp. 951-
954. 

 
Telecommunication and Coding  
1. T. Ploysuwan, S. Tantiphanwadi and P. Teekaput “Minimum Kullback-Leibler-Based Turbo 

Multiuser  Detector  over Decomposition CDMA Signal,” Oct. 2008, IEICE Transactions on 
Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences ,Vol. E91–A, No.10, 
pp. 2963–2972. 

2. T. Ploysuwan, S. Tantiphanwadi and P. Teekaput  “Iterative Turbo MKL Multiuser 
Detection and Channel Estimation for DS-CDMA Signals,” Dec 2007,IEEE International 
Conferences on Information, Communications and Signal Processing (ICICS), pp. 1–5. 
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3. T. Ploysuwan, S. Tantiphanwadi and P. Teekaput “Minimum Kullback-Leibler-Based Turbo 
Multiuser Detection For Separable DS-CDMA Signal,” Nov. 2007, IEICE 
InternationalWorkshop on Smart Info-Media Systems in Bangkok (SISB), pp. 121–125. 

4. T. Ploysuwan, S. Tantiphanwadi and P. Teekaput “A New Design Iterative Turbo Multiuser 
Detection and Channel  Estimation For DS-CDMA System,”  Oct. 2007, EECON-30, pp. 
1037-1040. 

5. T. Ploysuwan and P. Teekaput “ Blind Turbo Multiuser Detector with unknown intercell 
interferences,” Jan. 2006, IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing, 
pp. 620–626. 

6. T. Ploysuwan and P. Teekaput “Blind Iterative Turbo Multiuser Detection For Uplink Cdma 
System With Unknow Intercell Interferences,” Oct. 2005, EECON-28, pp. 1033–1036. 

7. T. Ploysuwan and P. Teekaput  "The performance of channel estimation with LMS 
technique Over Rayleigh Flat-Fading Channel for Turbo Decoding," Dec. 2003, IEEE 
International symposium on Intelligent Signal Processing and Comm. Systems (ISPACS), pp. 
342–347. 

 
รายวิชาที่สอน: 
1. 152-317 Electrical Instrumentations and Measurements 
2. 152-319 Control Systems Laboratory 
3. 152-324 Principle of Communication System 
4. 152-448 Digital Communication 
5. 152-446 Satellite Communication 
6. 152-443 Data Communication and Network 
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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 

 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
 

ระดับนานาชาติ 
1. T. Sunthornnapha , “Utilization of MLP and Linear Regression Methods to Build a 

Reliable Energy Baseline for Self-benchmarking Evaluation”, 2017 , The 4 th International 
Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2 0 1 7 , 2 5 -2 9  September 
2017, Berlin, Germany. 

2. T. Sunthornnapha , “Optimal Scheduling of Variable Speed Pumps in Mahasawat Water 
Distribution Pumping Station”, 2017, The 5th International Electrical Engineering Congress 
(iEECON 2017), 8-10 March 2017,  Pattaya, Cholburi, THAILAND. 

3. T. Sunthornnapha,; S. Phetchakit, W. Srichavengsub, K. Thiravith, “GRNN Approach to 
Estimate a Smooth Mean Curve on High Voltage Impulse Waveforms”, 2005, The 7th 
International Power Engineering Conference (IPEC 2005), Nov. 29 2005-Dec. 2, SINGAPORE. 

4. T. Sunthornnapha, W. Srichavengsup, K. Thiravith, “Frequency Analysis of USR Equivalent 
Model of 1000 kV Resistive Impulse Voltage Divider”, 2005, The 2005 ECTI International 
Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, 2005 Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, 
THAILAND. 

 

ระดับชาติ 
1. โตมร สุนทรนภา, “การปรับปรุงความแม่นยําสําหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกําหนดราคา

เริ่มต้น”, 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET2017), โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

2. โตมร สุนทรนภา, “เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจํากัดโดยการใช้กลยุทธ์การ
ป้องกันความเสี่ยงแบบขยายระยะทางร่วมกับตัวคูณพีชคณิตเพื่อทําการแก้ปัญหากําไรติดลบ”, 2-4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 9 (EENET2017),    โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. 
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3. โตมร สุนทรนภา, “ระบบบันไดกําลังไฟฟ้าต่อหน่วยสําหรับการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ําแบบปรับ
ความเร็วรอบได้โดยการบูรณาการกฎความสัมพันธ์เข้ากับระเบียบวิธีกําลังสองน้อยที่สุด”, 31 พฤษภาคม – 
2 มิถุนายน 2560, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (E-NETT13), ณ 
โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. 

4. โตมร สุนทรนภา, “การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วย 
MQL4”, 2-4 พฤศจิกายน 2559, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39), โรงแรม
เดอะ รีเจ้นท์ ชะอําบีช รีสอร์ท เพชรบุรี. 

5. โตมร สุนทรนภา และ วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา, “ผลค่าความต้านทานไฟฟ้าของน้ําขจัดไอออนแล้วต่ออิม
พัลส์แรงสูง”, 25-26 ตุลาคม 2550, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 (EECON-30), 
โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี. 

6. โตมร สุนทรนภา, “การวิเคราะห์เสถียรภาพระยะยาวของอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ชนิดตัวต้านทาน”, 
มกราคม - มิถุนายน 2550, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เล่มที่ 11 ปีที่ 7. 

7. โตมร สุนทรนภา , “การวัดอิมพัลส์แรงสูง”, มกราคม - มิถุนายน 2549, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม เล่มที่ 12 ปีที่ 7. 

8. โตมร สุนทรนภา สิทธิพร เพ็ชรกิจ วรากร ศรีเชวงทรัพย์ และคัมภีร์ ธิราวิทย์, “การประมาณรูปคลื่นอิม
พัลส์เฉลี่ยโดยวิธีเครือข่ายฟังก์ชันวงรัศมี”, 20-21 ตุลาคม  2548, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครั้งที่ 28 (EECON-28), โรงแรม เพิร์ลวิลเลจ ภูเก็ต. 

9. โตมร สุนทรนภา , “การหาค่าความจุแฝงของวงจรทดสอบแรงดันวาบไฟอิมพัลส์ วิกฤต”, 11-12 
พฤศจิกายน 2547, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27 (EECON-27), โรงแรม โซฟิเทล ราชา
ออคิด ขอนแก่น. 

 
รายวชิาที่สอน 
1. 152-411  การออกแบบระบบไฟฟ้า  
2. 152-432  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
3. 152-434  วิศวกรรมส่องสว่าง 
4. 152- 323  การผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 
5. 152-111   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  
6. 152-314  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
7. 152-422  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
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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 และ สมพงษ์  ตุ้มสวัสดิ์ “การเตรียมข้อมูลเพื่อการทําเหมืองกระบวนการจาก

อุปกรณ์เซ็นเซอร์”, 2560, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, เล่ม 1, ลําดับที่ 34. 
2. Sarach Tantikitti, Sompong Tumswadi and Wichian Premchaiswadi, “Image Processing for 

Detection of Dengue Virus based on WBC Classification and Decision Tree”, November 18-
20, 2015, in Proc. 13th IEEE International Conference on ICT and Knowledge Engineering 
2015, pp 84-89.  

3. Pipat Prommee, Montri Somdunyakanok and Sompongse Toomsawasdi, “CMOS-based 
Current-controlled DDCC and its Applications”, May 30 – June 2, 2010, in Proc. of IEEE 
International Symposium on Circuits and System 2010: ISCAS 2010, Paris, France. 

รายวชิาที่สอน: 
1. 152-219 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. 152-312 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. 152-320 ปฏิบัติการสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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ผศ. ดร. อาทิตย์  โสตรโยม 
 

ประวตัิการศกึษา: 
- D. Eng. (Energy) Asian Institute of Technology  พ. ศ. 2548 
- M. Sc. (Electrical Engineering) The Pennsylvania State University, USA.  พ. ศ. 2537 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์พ. ศ. 2536 

 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์: 

2553 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี  สอนวิชา Power Plants and Substation/ Relay 
and Protection, Electrical Engineering Department (TEPE), Thammasat 
University 

2548 - ปัจจุบัน วิทยากรรับเชิญ, AIT, Thailand, ค.ศ. 2005- 
2548 - ปัจจุบัน Reviewer, International Transactions on Electrical Energy Systems, IEEE 

Transaction on Power Systems, Journal of IET Generation, Transmission 
& Distribution, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, Thailand EE 
Conference (EECON)  

2548 - ปัจจุบัน กรรมการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2540 – ปัจจุบัน สามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง  สฟก. 2649 
 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
ระดับนานาชาติ 

1. E. Chanrisuriyawong and A. Sode-Yome, “The Development of Electronic Document 
Management System for  the Site Construction”, April 27-30, 2015, International 
Multiconference BIM2015 and RIIT2015, , Asia Hotel, Bangkok,Thailand. 

2. K. Kumpolsiri and A. Sode-Yome, “Plan to Prevent a Repeat Occurrence of High 
Speed Internet Service”, 2015, International Multiconference BIM2015 and RIIT2015, 
April 27-30, 2015, Asia Hotel, Bangkok,Thailand. 

3. A. Sode-Yome, N. Mithulananthan and K. Y. Lee, “Comprehensive Comparison of 
FACTS Devices for Exclusive Loadability Enhancement”, January 2013, IEEJ 
Transactions on Electrical and Electronic Engineering Volume 8, Issue 1, pages7–18. 

4. A. Sode-Yome and N. Mithulananthan, “An Economical Generation Direction for 
Power System Static Voltage Stability”, August 2006, Electric Power System Research 
Journal, Vol. 76, Issue 12, pp. 1075-1083.  



 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า�  138 
 

5. A. Sode-Yome, N. Mithulananthan and K. Y. Lee, “A Maximum Loading Margin 
Method for Static Voltage Stability in Power Systems”, May 2006, IEEE Transactions on 
Power Systems, Vol. 21, No. 2, pp. 799-808. 

6. A. Sode-Yome and N. Mithulananthan, “Maximizing Static Voltage Stability Margin in 
Power Systems using a New Generation Pattern”, 2005, Australian Journal of Electrical 
and Electronics Engineering, Vol. 2, No. 3. 

7. A. Sode-Yome and N. Mithulananthan, “Comparison of Shunt Capacitor, SVC and 
STATCOM in Static Voltage Stability Margin Enhancement”, April 2004, Journal of 
Electrical Engineering Education, Vol. 41, No. 2, pp 158-171. 

8. K. Y. Lee, F. M. Nuroglu and A. Sode-Yome, “Real Power Optimization with Load Flow 
using Adaptive Hopfield Neural Networks”, March 2000, Journal of Engineering 
Intelligent Systems, Vol. 8, No. 1, pp 53-58. 

9. K. Y. Lee, A. Sode-Yome and J. H. Park, “Adaptive Hopfield Neural Networks for 
Economic Load Dispatch”, May 1998, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 13, No. 
2, pp 519-526. 

10. S. Panjavaranont, P.Phasaputra, W.Pattaraprakorn, A. Sode-Yome, Kitti Tirawannavit, 
Chaiyapat Kumpeerakupt, Somkhun Rimsmutchai, Wichit Krueasuk, and Natapongkorn 
Pawanawichien, “The optimal design of lighting systems for designated office building 
in Thailand”, Journal of Energy and Power Engineering, Jan. 2012, Volume 4, No.1 
(Serial No.26), ISSN 1934-8975, USA. 

11. C. Kumpeerakupt, S. Rimsmutchai, P. Bhasaputra, W. Pattaraprakorn, A. Sode-Yome, 
N. Pawanawichien, S.Tirawannavit, K.Tirawannavit, P. Samerpark and W. krueasuk, The 
Optimal Energy Management for Lighting of Bank in Greater Mekong Sub-Region (GMS) 
countries, Jan. 2012, Journal of Energy and Power Engineering, , Volume 4, No.1 (Serial 
No.26), ISSN 1934-8975, USA. 

 
ระดับชาติ 
1. ศุภเชษฐ์ ศิริไชยํา, วันชัย ริจิรวนิช และ อาทิตย์   โสตรโยม“การศึกษาเงื่อนไขการก่อสร้างสถานีประจุ

ไฟฟ้า” 2560, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 เศรษฐกิจเอเชียในโลกยุคใหม่ ประจําปี2560, 6 
กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยสยาม. 

2. อาทิตย์   โสตรโยม “การปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้าด้วยการบํารุงรักษา”การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 เศรษฐกิจเอเชียในโลกยุคใหม่ ประจําปี2560, 6 กรกฎาคม 2560, 
มหาวิทยาลัยสยาม 

3. อาทิตย์ โสตรโยม และจักรกฤษณ์ จันทร์เขียว “ระบบรางแบบไฮบริดที่ใช้งานได้กับรถไฟความเร็วสูง
ประเภทขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หมุนรอบตัวเองและประเภทขับดันด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนําเชิงเส้นด้าน
เดียวชนิดขดลวดปฐมภูมิสั้น: แบบจําลองทางวิศวกรรมที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจใน
โครงการขนส่งระบบรางที่ ต้องใช้ เงินลงทุนสูง” พฤศจิกายน  2557, การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, หน้า 987-991 



 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า�  139 
 

4. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และอาทิตย์ โสตรโยม “การขยายช่องว่างอากาศระหว่างตัวรถและรางเดินรถ
สําหรับรถไฟความเร็วสูงชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนําไฟฟ้าเชิงเส้นด้านเดียวแบบขดลวดปฐมภูมิสั้น” มีนาคม 
2557, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET 
2014), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, กระบี่, หน้า 205-208  

5. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และอาทิตย์ โสตรโยม “รถไฟความเร็วสูงในอนาคตของประเทศไทย: ความรู้
ทั่วไปที่จําเป็นเพื่อการบริหารงานที่ทันสมัย”, ตุลาคม 2556, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, 
มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ. 

6. A. Sode-Yome, Wipawan Narksap, and Sudaporn Chataputtisawan “Application of 
Symbolic and Optimization Toolboxes in Static Voltage Stability”, 2008, Electrical 
Engineering Conference (EECON30), October, Vol.II, , Nakonnayok, Thailand. 

7. A. Sode-Yome and W. Narksap “Comparison on Static Voltage Stability Indices in 
Power System”, 2007, Electrical Engineering Conference (EECON30), November, Vol.II, 
Karnchanaburi, Thailand. 

8. A. Sode-Yome and W. Narksap “Approximate Hopfield Neural Network for Economic 
Load Dispatch” 2006, Electrical Engineering Conference, November, Vol. II, Pattaya, 
Thailand. 

 
รายวชิาที่สอน 

1. 152-421 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
2. 152-431 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 
3. 152-433 การป้องกันระบบไฟฟ้า 
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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 

 

หนังสือ/ตํารา: 
- 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ: 
1. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพร  อร่ามรุณ “การศึกษา ออกแบบ และสร้างแบบจําลองทางวิศวกรรม

ระบบรถไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจต่อโครงการขนส่งระบบ
ราง”, สิ งหาคม  255, การประชุม วิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่ งทางราง ครั้ งที่  2, สํานั กงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), พิษณุโลก.  

2. อาทิตย์ โสตรโยม และจักรกฤษณ์ จันทร์เขียว “ระบบรางแบบไฮบริดที่ใช้งานได้กับรถไฟความเร็วสูง
ประเภทขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หมุนรอบตัวเองและประเภทขับดันด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนําเชิงเส้นด้านเดียว
ชนิดขดลวดปฐมภูมิสั้น: แบบจําลองทางวิศวกรรมที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจในโครงการ
ขนส่งระบบรางที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง” พฤศจิกายน 2557, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 
(EECON-37), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, หน้า 987-991. 

3. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และอาทิตย์ โสตรโยม “การขยายช่องว่างอากาศระหว่างตัวรถและรางเดินรถ
สําหรับรถไฟความเร็วสูงชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนําไฟฟ้าเชิงเส้นด้านเดียวแบบขดลวดปฐมภูมิสั้น” มีนาคม 
2557, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET 
2014), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, กระบี่, หน้า 205-208. 

4. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และอาทิตย์ โสตรโยม “รถไฟความเร็วสูงในอนาคตของประเทศไทย: ความรู้ทั่วไป
ที่จําเป็นเพื่ อการบริหารงานที่ทันสมัย” ตุลาคม  2556, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  3, 
มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ.  

5. ประสบโชค โห้ทองคํา, จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพร อร่ามรุณ “เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่สําหรับ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์”, พ.ศ. 2552, วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, หน้า 
62-71. 

6. จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และสุดาพร อร่ามรุณ “ชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลม” 8-9 ธันวาคม 
2552, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.  

7. สุดาพร ชาตาพุทธิสวรรค์, จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และวิจิตร กิณเรศ “การออกแบบและวิเคราะห์
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับกําลังตํ่า แรงดันสูง ความถี่สูง สําหรับการสร้างโอโซนด้วยสนามไฟฟ้าที่มีความ
ไม่สม่ําเสมอสูง” พ.ศ. 2552, วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 36, ฉบับที่ 6, , หน้า 49-
58. 
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รายวชิาที่สอน 
1. 152-467 ระบบควบคุมการขนส่งด้วยระบบราง 
2. 152-314 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
3. 152-217 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
4. 152-320 ปฏิบัติการสนามและคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
5. 152-422 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
6. 159-126 ไฟฟ้าสําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 
7. 159-125 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับเทคโนโลยีการพิมพ์  
8. 158-311 พีแอลซีประยุกต์ 
9. 159-223 ระบบควบคุมเครื่องจักรทางการพิมพ์ 
10. 159-226 วิศวกรรมซ่อมบํารุง 1 
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ภาคผนวก ง 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 
ว่าด้วย การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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