
 

0 

 

 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 



1 
 

สารบัญ 
  หน้า 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  3 
 ชื่อหลักสูตร  3 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  3 
 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  3 
 รูปแบบของหลักสูตร  3 
 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  5 
 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  5 
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  5 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  6 
 สถานที่จัดการเรียนการสอน  6 
 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  7 
 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  7 
 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบันหลักสูตรที่

น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  
 8 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   10 
 ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  10 
 แผนพัฒนาปรับปรุง  12 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  13 
 ระบบการจัดการศึกษา  13 
 การด าเนินการหลักสูตร  13 
 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  16 
 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  44 
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  45 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล   47 
 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    47 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน    49 
 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 54 

 
 



2 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 54 
 กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 54 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 54 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 54 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 55 
 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 55 
 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 55 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 56 
 การก ากับมาตรฐาน 56 
 บัณฑิต 56 
 นิสิต 57 
 อาจารย์ 58 
 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 58 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 59 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 60 
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 61 
 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 61 
 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 61 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 61 
 การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  61 
เอกสารแนบ 62 
 เอกสารแนบหมายเลข 1  ค าอธิบายรายวิชา 63 
 เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
96 

 เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
   สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

99 

 เอกสารแนบหมายเลข 4   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

108 

 เอกสารแนบหมายเลข 5   ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและ 
หลักสูตรปรับปรุง  (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  

109 

 เอกสารแนบหมายเลข 6   ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

120 

 เอกสารแนบหมายเลข 7   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

126 



3 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต 
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ชื่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หมวดที่ 1. ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัส    25520191105858 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย    :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
อักษรย่อภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ    : B.Eng. (Electrical Engineering) 
  

3. วิชาเอก ไม่มี      
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
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5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาจจัดการเรียนภาษาอังกฤษ 
  ในบางรายวิชา 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  

5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............ ................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม่   พ.ศ. [คลิกพิมพ์]    เปิดสอน ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์] พ.ศ.[คลิกพิมพ์]  
หรือ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   สภาวชิาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งพเิศษท่ี 1/2559 
   วันที่……22………….  เดือน…มีนาคม…….    พ.ศ. ……2559……. 

   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  3/2559 
   วันที่……18………….  เดือน…พฤษภาคม…….    พ.ศ. ……2559……. 
   สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  [คลิกพิมพ์]  
  วันที่[คลิกพิมพ์]   เดือน[คลิกพิมพ์]     พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2561 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1)  วิศวกรไฟฟ้า 
 (2)  วิศวกรโรงงาน 

(3)  วิศวกรสื่อสาร 
(4)  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
(5)  วิศวกรโครงการ 
(6)  วิศวกรที่ปรึกษา 
(7)  วิศวกรออกระบบไฟฟ้า 
(8)  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
(9)  ผู้รับเหมางานระบบ 
(10) นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(11) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
       (1)  นายภาณุวัฒน์ ด่านกลาง  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1018-0064X-XX-X   
   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  
   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 
   วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541 
  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
       (2)  นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-0181X-XX-X   
   Ph.D. (Information and Communication) Ajou University, Korea พ.ศ. 2555  
   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541  
   วศ.บ. (โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2537  
  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                 (3) นายสมเจต ศุภรังสรรค์  เลขประจ าตัวประชาชน   3-9098-0007X-XX-X 
  Ph.D. (Computer Science) University of Southampton, UK พ.ศ. 2553 
  M.S. (Electrical and Computer Engineering) Purdue University, USA พ.ศ. 2543 
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
        (4). นายนรรัตน์ วัฒนมงคล  เลขประจ าตัวประชาชน 3-4609-0022X-XX-X 

  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         (5) นางวิศรุดา ศุภรังสรรค์  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2098-0012X-XX-X 
  Ph.D. (Electrical Engineering) The University of Sheffield, UK พ.ศ. 2556 
  M.E. (Electrical Engineering) University of Adelaide, Australia พ.ศ. 2545 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

  ในสถานที่ตั้ง  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................  
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีราก 
ฐานที่ส าคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการวิศวกรทางด้านไฟ 
ฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบวัดคุม เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้าซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนและ
เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า พลังงานไฟฟ้าจัดเป็นสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานที่มีความส าคัญ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งปัจจุบันยัง
มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกเป็นจ านวนมาก และจ าเป็นต้องพ่ึงพาวิศวกรไฟฟ้าในการออกแบบ 
วิจัยพัฒนา เพ่ือให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ มีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง และมีความปลอดภัยใน
การใช้งาน ทั้งที่เป็นอัตราใหม่และทดแทนอัตราเดิมที่ว่างลง ทางด้านระบบควบคุมการผลิต การตรวจตรา
และทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จ าเป็นต้องใช้วิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม หรือใน
ส่วนของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารในปัจจุบัน ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีการ
ลงทุนแข่งขนักันสูง เป็นเหตุผลให้ความต้องการบุคคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมนั้น จึงยังมีอยู่ตลอดเวลาในตลาดแรงงาน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒธนธรรมของ
กลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้  ดังนั้นวิศวกรที่ดีนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแล้ว
ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความค านึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมี
จิตส านึกท่ีดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถี
การด าเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์กับองค์กร และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพ่ือ
สร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมอีกท้ังยังเป็นภาระหนึ่งของพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
  คณะวิทยาศาสตร์ 

30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics I  
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics II  
30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics III  
30810359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Physics for Engineering I   
30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Physics for Engineering II  
30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory for Engineering I  
30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory  for Engineering II  

 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม     3(3-0-6) 
   Chemistry for Engineering 
 50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม    1(0-3-1) 
   Chemistry Laboratory for Engineering 
 50020159 สถิตยศาสตร์       3(3-0-6) 
   Statics 
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50121159 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
   Engineering  Materials 
 50310159 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 
   Engineering Drawing 
  
 

 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม  3(2-3-4) 
   Computer Programming for Engineering 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีการประสานงานกับคณะต่างๆ ที่จัดรายวิชาซึ่ง
นิสิตในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์
ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้
นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนิสิตที่มาเลือกเรียน เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการ
ประสานงานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นิสิต
เหล่านั้นเรียนหรือไม่ โดยคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยกรรมการจากทุกหลักสูตรเป็นผู้ดูแลร่วมกัน  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัญญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

-ปรัชญา- 
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้าเทียบกับระดับ
สากล ให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็น
ระบบโดยใช้หลักตรรกะทางวิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะการท างานและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ สามารถ
ชี้แนะสังคมระดับชุมชนและภูมิภาคในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา "ขุมปัญญาตะวันออก
เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” รวมทั้งเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิศวกร  
 

-ความส าคัญ-  
  จากความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการวิศวกรทางด้านไฟฟ้าก าลัง  

ไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงนักวิจัยเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพ่ือ
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  การผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
หลังจากส าเร็จการศึกษาเพ่ือรองรับความเจริญของชาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
จัดท าหลักสูตรนี้เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า 

-เหตุผลในการปรับปรุง- 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นี้
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามตามระเบียบสภาวิศวกร
ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. 2554 และปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงเป็นไป 
ตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างานอีกท้ังสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และนโยบายทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
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-วัตถุประสงค์- 
 เป้าหมายแรกของหลักสูตรคือเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว อัตราส่วนของบัณฑิตที่
สามารถท างานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถท างานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรืองานที่สัมพันธ์กับสายงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 เป้าหมายที่สองของหลักสูตรคือบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งจะถูกปลูกฝังในระหว่างการเรียนตลอด
หลักสูตร และสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรมหรือนิยามและประยุกต์ 
วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการหรือระบบงานทางวิศวกรรมในการท างานได้ 
 2. สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
 3.  สามารถหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือ
กระบวนการทางวิศวกรรมไฟฟ้าตามความต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสังคม ความ
ปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
 4.  สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึง
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 
 5.  สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและข้อจ ากัดของเครื่องมือและ
อุปกรณน์ั้น 
 6.  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได้ 
 7.  สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมวิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา 
ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและ
รับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
 8.  มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 9.  มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ 
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 10.  มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดย
ค านึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
 11.  ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีบุคลิกภาพและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี และ
มีทักษะอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้
ประกอบในวิชาชีพได้มากขึ้น 

- ปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้
มีความเหมาะสมและครอบคลุม
ความรู้ทางมนุษย์และสังคมให้
มากขึ้น 

- ปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐานและ
วิชาเฉพาะให้มีความเหมาะสมใน
การน าไปประยุกต์ความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพมากขึ้น 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 

จากระดับ 5 

กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งองค์
ความรู้ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ทันสมัย 

- จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
เน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อให้นิสิตมีทักษะ 
รู้จัก คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

- จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้   
เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้
ตลอดเวลา 

- จ านวนวชิาที่มีการจัดการ     
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น     
ศูนย์กลาง หรือมีผู้เรียนเป็น
แกน 

- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนการ    
สอนของอาจารย์และการสนับ    
สนุนการเรียนรู้โดยนิสิต 

ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และสภาวิศวกร 

- จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
ของสกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ    
วิศวกรตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

หลักสูตรเป็นไปตาม 

มาตรฐานของ สกอ.  
และเกณฑ์ของสภาวิศวกร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย    
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสูงขึ้น 

- จัดรายวิชาเฉพาะเลือกของ
หลักสูตรโดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขา 
วิชาเฉพาะด้านอย่างชัดเจน โดย
ให้นิสิตเลือกเรียนตามความสนใจ 

- ให้นิสิตท าโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าในหัวข้อที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาเฉพาะ
ด้าน และตามความสนใจของ
นิสิต 

- จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะด้าน 

- จ านวนปริญญานิพนธ์ที่มี
ความสอดคล้องกับกลุ่ม
สาขาวิชาเฉพาะด้านของนิสิต 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค  

  ระบบไตรภาค   

  ระบบจตุรภาค  

  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด).............................................. .............    
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน.....1........ภาค ภาคละ......8.......สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
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    วัน – เวลาราชการปกติ 
    นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) ....................................... 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 เกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาในระดับปวช. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและ

ควบคุม หรือสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า

การศึกษาไม่ตรงให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาตัดสิน 

             2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้
เหมาะสม  
  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

 1.  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และ
การแบ่งเวลา 
 2.  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าแนะน าแก่นิสิต 
 3.  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต เช่น วันแรกพบ
ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 5 จากอาจารย์ ผู้สอน และ
จัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

    
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
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ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 100 100 100 100 100 

ปีที่ 2 - 100 100 100 100 
ปีที่ 3 - - 100 100 100 
ปีที่ 4 - - - 100 100 
รวม 100 200 300 400 500 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - - 100 100 
 

       2.6  งบประมาณตามแผน 

    หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563 
งบบุคลากร 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 
งบลงทุน 1,200 1,500 1,600 1,800 2,000 

งบด าเนินการ 600 700 800 900 1,000 
งบอุดหนุน 600 500 400 300 200 

รวม 4,800 5,400 5,800 6,300 6,800 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               30     หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 12  หน่วยกิต  
 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4  หน่วยกิต 
 1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7  หน่วยกิต 
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4  หน่วยกิต 
 1.5) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  หน่วยกิต 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ             107       หน่วยกิต 
2.1)  หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                46       หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     21     หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม           25     หน่วยกิต 

2.2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า          61       หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม          33       หน่วยกิต 
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า          28       หน่วยกิต 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า                 6      หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร   12  หน่วยกิต 
    1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ    9  หน่วยกิต 
 99910159  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication 
 99910259  ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3(3-0-6) 
  Collegiate English 
 99920159  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  English Writing for Communication 
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอ่ืนๆ  3  หน่วยกิต 
โดยให้เลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 3(3-0-6) 
  English for Job Application 
 99930759 การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  English Reading for Science and Technology 
 99940959 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
 99941159 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
 
   1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4  หน่วยกิต 
 30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  2(2-0-4) 

 Marine Ecology and Ecotourism 
 41530359  จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 
  Psychology for the Quality of Life 

 
   1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7  หน่วยกิต 
 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
  Economics of Everyday Life 
 41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด 2(2-0-4) 
  Emotion and Stress Management 
 77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  ASEAN Living through Culture 
  
  1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4  หน่วยกติ 
 42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 2(2-0-4) 
  Systems Thinking and Problem Analysis 
 77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 2(2-0-4) 

 Arts and Creativity 
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   1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  หน่วยกิต 
 88510159 ก้าวทันสังคมดิจิตอลด้วยไอซีที 3(2-2-5) 
  Moving Forward in a Digital Society with ICT 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  107 หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  46 หน่วยกิต 
       2.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ    

              วิทยาศาสตร์ 
     21 หน่วยกิต 

 2.1.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics I  
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics II  
30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics III  

 2.1.1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางฟิสิกส์  8 หน่วยกิต 
30810359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Physics for Engineering I   
30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Physics for Engineering II  
30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory for Engineering I  
30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory for Engineering II  

 2.1.1.3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเคมี  4 หน่วยกิต 
50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineering  
50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineering  

       2.1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  25 หน่วยกิต 
 50020159 สถิตยศาสตร์   3(3-0-6) 
 Statics  
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50121159 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering  Materials  
 50121459 การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 Basic Engineering Tools and Operations  
 50310159 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 Engineering Drawing  
 50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 Computer Programming for Engineering  
50420159 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields  
50420259 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 Electrical Circuit Analysis   
50420459 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Basic Electronics for Engineering  
50431259 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 Control Systems  

 
 2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน         จ านวนไม่น้อยกว่า  61 หน่วยกิต 
       2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม       33 หน่วยกิต 

 50410359 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics for Electrical Engineering  

50420359 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics  
50420559 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ  3(3-0-6) 
 Digital Circuits and Logic Designs  
50420659 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัดไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Instruments and Measurements  
50420759 เครื่องกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
 Electrical  Machines I  
50420859 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Principle of Communication System  
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50420959 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
 Electrical Engineering  Laboratory  I  
50431359 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
 Microcomputer and Microprocessor  
50431459 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Network  Theory  
50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
 Electrical Engineering  Laboratory  II  
50431659 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Numerical Methods for Engineering  
50439359 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 Practical Training for Electrical Engineering  
50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
 Electrical Engineering  Project  I  
50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-9) 
 Electrical Engineering  Project  II  

 
       2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม   จ านวนไม่น้อยกว่า      28 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  28  หน่วยกิตและนิสิตต้องเลือก
เรียนรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจ านวน 19 หน่วยกิตในกลุ่มท่ี 2.2.2.1 วิชาด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  หรือกลุ่มที่ 2.2.2.2 วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือกลุ่มที่ 2.2.2.3 วิชาด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว  และนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาทางวิศวกรรมด้านอื่นในกลุ่มที่ 
2.2.2.1 ถึงกลุ่มที่ 2.2.2.4 รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ตามความสนใจของตน ทั้งนี้ต้องได้รับเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิชาเลือกที่แบ่งตามกลุ่มของสาระวิชามีดังนี้     
  2.2.2.1) วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง     19 หน่วยกิต 

50433159 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
 Electrical  Power  System  
50433259 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical  System  Design  
50433359 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
 Power Electronics  
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50433459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1) 
 Laboratory for Electrical Power Engineering   
50443559 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 3(3-0-6) 
 Power  System Protection   
50443659 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
 Power Plant and Substation   
50443759 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 High Voltage Engineering  
   

2.2.2.2) วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร        19 หน่วยกิต 
50435159 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Data  Communication and Networking   
50435259 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6)  
 Digital Communication  
50435359 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)  
 Communication Network and Transmission Lines   
50435459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1(0-3-1) 
 Laboratory for Telecommunication Engineering  
50445559 การสื่อสารด้วยแสง 3(3-0-6) 
 Optical Communication  
50445659 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 
 Microwave Engineering  
50445759 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 
 Antenna Engineering  
   

 2.2.2.3) วิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว   19 หน่วยกิต 
50437159 กรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Signal Processing  
50437259 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronics Circuit Analysis  
50437459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-1) 
 Laboratory for Electronic Engineering  
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50447359 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 
 Sensors and Transducers  
50447559 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6) 
 Embedded System Design  
50447659 การเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส 3(3-0-6) 
 C/C++ for Embedded Programming  
50447759 การออกแบบระบบลงบนวงจรรวม 3(3-0-6) 
 System on Chip Design  
   

 2.2.2.4) วิชาด้านอื่น ๆ     
50434159 เครื่องกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
 Electrical  Machines II  
50434259 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 
 Illumination  Engineering  
50434359 การขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electric Drives  
50434459 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
 Renewable  Energy  
50434559 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Materials  
50434659 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Safety  
50434859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Electrical Power Engineering  
50434959 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Electrical Energy Management  
50436159 การสื่อสารแบบบรอดแบนด ์ 3(3-0-6) 
 Broadband Communication  
50436259 การสื่อสารแบบเคลื่อนที ่ 3(3-0-6) 
 Mobile Communication  
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50436859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Telecommunication Engineering  
50436959 หัวข้อเลือกสรรทางทฤษฎีข้อมูล 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Information Theory  
50438159 วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 
 Integrated Circuit and VLSI Design  
50438259 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการอินเตอร์เฟส 3(3-0-6) 
 Microcontroller and Interfacing  
50438359 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Operating System  
50438459 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Industrial Automation for Electrical Engineering  
50438859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Electronic Engineering  
50438959 หัวข้อเลือกสรรในระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Embedded System  
50449459 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  6(0-18-6) 
 Co-Operative Education  for  Electrical Engineering   

 
 

 3. หมวดวชิาเลือกเสรี จ านวน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
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3.1.3  ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก น าหน้ารายชื่อทุกรายวิชา ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เลขแต่ละหลักมีความหมายดังนี้ 
 เลขหลักท่ี 1-3 หมายถึง หมายเลขรายวิชาที่จัดสอนโดยกลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  500-549   คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

501    คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
502   คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
503    คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
504   คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
505    คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เลขหลักที่ 4   หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน (เริ่มท่ี 1 ถึง 4) 
เลขหลักที่ 5   หมายถึง กลุ่มวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เลข  0, 1, 2    คือ รายวิชาที่เก่ียวกับกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิชาเฉพาะด้าน 
เลข  3, 4   คือ รายวิชาที่เก่ียวกับวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
เลข  5, 6   คือ รายวิชาที่เก่ียวกับวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
เลข  7, 8   คือ รายวิชาที่เก่ียวกับวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 
เลข  9      คือ รายวิชาอ่ืน ๆ 

 เลขหลักที่ 6    หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มของเลขรหัสหลักที่ 5 (เริ่มท่ี 1 ถึง 9) 
เลขหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
แบ่งออกเป็น 2 แผนอันประกอบด้วย แผนฝึกงาน และแผนสหกิจศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 
   3.1.4.1 วศ.บ. แผนฝึกงาน  

  ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป 77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม 
ASEAN Living through Culture 

3(3-0-6)  

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิตอลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3(2-2-5) 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics I 

3(3-0-6) 

308103 59 
  

ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1  
Physics for Engineering I 

3(3-0-6) 

50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry for Engineering 

3(3-0-6) 

502102 59 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry Laboratory for Engineering 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3(3-0-6) 

41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Psychology for the Quality of Life 
2(2-0-4) 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 
2(2-0-4) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics II 

3(3-0-6) 

30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 
Physics for Engineering II 

3(3-0-6) 

30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 
Physics Laboratory for Engineering I 

1(0-3-1) 

50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 
Computer Programming for Engineering 

3(2-3-4) 

เฉพาะด้าน 50410359 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
Probability and Statistics for Electrical 
Engineering 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 99920159 
 

การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3(3-0-6) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics III 

3(3-0-6) 

30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 
Physics Laboratory for Engineering II 

1(0-3-1) 

50020159 
 

สถิตยศาสตร์ 
Statics 

3(3-0-6) 

50121459 การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม  
Basic Engineering Tools and Operations 

1(0-3-1) 

50310159 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-4) 

50420159 
 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

50420259 
 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
Electrical Circuit Analysis 

3(3-0-6) 

   

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 
 

99930459 
 

หรือ 
99930759 

 
หรือ 

99941159 
 

หรือ 
99940959 

ภาษาอังกฤษส าหรับสมัครงาน 
English for Job Application 
หรือ 
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
English Reading for Science and Technology 
หรือ 
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 
หรือ 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 

Systems Thinking and Problem Analysis 
2(2-0-4) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

50420459 
 

พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม  
Basic Electronics for Engineering 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน 50420559 
 

การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ  
Digital Circuits and Logic Designs 

3(3-0-6) 

50420659 
 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัดไฟฟ้า  
Electrical Instruments and  Measurements 

3(3-0-6) 

50420759 
 

เครื่องกลไฟฟ้า 1 
Electrical  Machines I 

3(3-0-6) 
 

50420859 
 

หลักการระบบสื่อสาร 
Principle of Communication System 

3(3-0-6) 

50420959 
 

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Electrical Engineering Laboratory I 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics of Everyday Life 
2(2-0-4) 

41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด 

Emotion and Stress Management 
2(2-0-4) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

50431259 
 

ระบบควบคุม 
Control Systems 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน 50420359 
 

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) 

50431359 
 

ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
 Microcomputer and Microprocessor 

3(3-0-6) 

50431459 
 

ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 
Network Theory 

3(3-0-6) 

50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Electrical Engineering Laboratory II 

1(0-3-1) 

504xxx59 
 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
Electrical Engineering Elective  

3(3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 77037959 

 

ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity 

2(2-0-4) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

50121159 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน 
  

50431659 
 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม  
Numerical Methods for Engineering 

3(3-0-6) 

504xxx59 
 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
Electrical Engineering Elective  

12 

50433459 
  

 หรือ 
50435459 
 

หรือ 
50437459 

 

ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง   
Laboratory for Electrical Power Engineering  
หรือ 
ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
Laboratory for Telecommunication Engineering 
หรือ 
ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Laboratory for Electronic Engineering 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 21  
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

เฉพาะด้าน 50439359 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Practical Training for Electrical Engineering 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 1 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน 504xxx59 วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า   
Electrical Engineering Elective  

6 

50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Electrical Engineering Project I 

1(0-3-1) 

เลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี    
Free Elective  

3 

รวม (Total) 10 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)   

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 504xxx59 วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า   

Electrical Engineering Elective  
6 

50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Electrical Engineering Project II 

2(0-6-9) 

เลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  
Free Elective  

3 

รวม (Total) 11 
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 3.1.4.2 วศ.บ. แผนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

ศึกษาทั่วไป 77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม 
ASEAN Living through Culture 

3(3-0-6)  

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิตอลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3(2-2-5) 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics I 

3(3-0-6) 

308103 59 
  

ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1  
Physics for Engineering I 

3(3-0-6) 

50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry for Engineering 

3(3-0-6) 

502102 59 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry Laboratory for Engineering 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)  
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3(3-0-6) 

41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Psychology for the Quality of Life 
2(2-0-4) 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 
2(2-0-4) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics II 

3(3-0-6) 

30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 
Physics for Engineering II 

3(3-0-6) 

30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 
Physics Laboratory for Engineering I 

1(0-3-1) 

50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 
Computer Programming for Engineering 

3(2-3-4) 

เฉพาะด้าน 50410359 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
Probability and Statistics for Electrical 
Engineering 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)  
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 99920159 

 
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3(3-0-6) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics III 

3(3-0-6) 

30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 
Physics Laboratory for Engineering II 

1(0-3-1) 

50020159 
 

สถิตยศาสตร์ 
Statics 

3(3-0-6) 

50121459 การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม  
Basic Engineering Tools and Operations 

1(0-3-1) 

50310159 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-4) 

50420159 
 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

50420259 
 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
Electrical Circuit Analysis 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 
 

99930459 
 

หรือ 
99930759 

 
หรือ 

99941159 
 

หรือ 
99940959 

ภาษาอังกฤษส าหรับสมัครงาน 
English for Job Application 
หรือ 
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
English Reading for Science and Technology 
หรือ 
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 
หรือ 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 

Systems Thinking and Problem Analysis 
2(2-0-4) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

50420459 
 

พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม  
Basic Electronics for Engineering 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน 50420559 
 

การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ  
Digital Circuits and Logic Designs 

3(3-0-6) 

50420659 
 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัดไฟฟ้า  
Electrical Instruments and  Measurements 

3(3-0-6) 

50420759 
 

เครื่องกลไฟฟ้า 1 
Electrical  Machines I 

3(3-0-6) 
 

50420859 
 

หลักการระบบสื่อสาร 
Principle of Communication System 

3(3-0-6) 

50420959 
 

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Electrical Engineering Laboratory I 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics of Everyday Life 
2(2-0-4) 

41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด 

Emotion and Stress Management 
2(2-0-4) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

50431259 
 

ระบบควบคุม 
Control Systems 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน 50420359 
 

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) 

50431359 
 

ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
 Microcomputer and Microprocessor 

3(3-0-6) 

50431459 
 

ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 
Network Theory 

3(3-0-6) 

50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Electrical Engineering Laboratory II 

1(0-3-1) 

504xxx59 
 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
Electrical Engineering Elective  

3(3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 77037959 

 

ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity 

2(2-0-4) 

เฉพาะ
พ้ืนฐาน 

50121159 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน 
  

50431659 
 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม  
Numerical Methods for Engineering 

3(3-0-6) 

504xxx59 
 

วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
Electrical Engineering Elective  

12 

50433459 
  

 หรือ 
50435459 
 

หรือ 
50437459 

 

ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง   
Laboratory for Electrical Power Engineering  
หรือ 
ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
Laboratory for Telecommunication Engineering 
หรือ 
ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Laboratory for Electronic Engineering 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 21  

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 50439359 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

Practical Training for Electrical Engineering 
1(0-3-1) 

รวม (Total) 1 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)  
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 
1(0-3-1) 

50449459 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า   
Co-Operative Education  for  Electrical  
Engineering   

6(0-18-6) 

รวม (Total) 7 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)   

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 504xxx59 วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

Electrical Engineering Elective  
6 

50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Electrical Engineering Project II 

2(0-6-9) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  
Free Elective  

6 

รวม (Total) 14 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
    1.  นายภาณุวัฒน์ ด่านกลาง* เลขประจ าตัวประชาชน 3-1018-0064X-XX-X   

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541 

        ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบ 2)  

ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

500101 แนะน าวิชาชีพวิศวกร 1(1-0-2) 

504103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 3(2-3-4) 
504326 ปฏิบัติการหลักพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

504352 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6) 

504374 วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ 3(3-0-6)  
504479 การออกแบบระบบลงบนวงจรรวม 3(3-0-6) 

504496 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

504497 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2) 
          

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 3(2-3-4) 

50438159 วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่    3(3-0-6) 
50447759 การออกแบบระบบลงบนวงจรรวม    3(3-0-6) 

50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-9) 
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 2. นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล* เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-0181X-XX-X 
  Ph.D. (Information and Communication) Ajou University, Korea พ.ศ. 2555 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
  วศ.บ. (โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2537 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบ 2)  

ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

504101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 
504202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(3-0-6) 

504207 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด 3(3-0-6) 

504208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
504209 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 

504316 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 

504317 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1(0-3-1) 
504460 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

504496 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
504497 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2) 

          
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

50420259 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
50420659 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด 3(3-0-6) 

50420959 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
50435459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  1(0-3-1) 

50436259 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 

50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-9) 
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 3. นายสมเจต ศุภรังสรรค์*  เลขประจ าตัวประชาชน  3-9098-0007X-XX-X 
  Ph.D. (Computer Science) University of Southampton, UK พ.ศ. 2553 
  M.S. (Electrical and Computer Engineering) Purdue University, USA พ.ศ. 2543 
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบ 2)  

ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

500201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
504103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 3(2-3-4) 

504204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 

504208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
504209 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 

504211 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

504496 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
504497 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 3(2-3-4) 
50420959 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
50435459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1(0-3-1) 

50435159 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 

50410359 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-9) 
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 4. นายนรรัตน์ วัฒนมงคล* เลขประจ าตัวประชาชน 3-4609-0022X-XX-X 
  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบ 2)  

ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

504204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 
504208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

504209 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 

504316 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1) 
504458 การสื่อสารแบบดิจิตอล 3(3-0-6) 

504459 หลักการสื่อสารแบบบรอดแบนด์ 3(3-0-6) 

504496 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
504497 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2) 

          
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

50435159 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 
50420959 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
50435459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1(0-3-1) 

50435259 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

50436159 การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ 3(3-0-6) 
50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-9) 
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 5. นางวิศรุดา ศุภรังสรรค์* เลขประจ าตัวประชาชน 3-2098-0012X-XX-X 
  Ph.D. (Electrical Engineering) The University of Sheffield, UK พ.ศ. 2556 
  M.E. (Electrical Engineering) University of Adelaide, Australia พ.ศ. 2545 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบ 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

500201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
504210 เครื่องกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 

504316 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3 1(0-3-1)  

504317 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 4  1(0-3-1)  
504332 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 

504438 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6) 

504496 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
504497 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2) 

    
      ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

50420759 เครื่องกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
50433459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1)  

50433259 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
50444159 การขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(3-0-6) 

50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 

50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-9) 
 3.2.2 อาจารยผ์ู้สอนและอาจารย์พิเศษ 

เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยบูรพาหรืออาจารย์พิเศษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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 4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรมีรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม คือ รายวิชา 50439359 การฝึกงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า รายวิชา 50449459 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 4.1.2  ด้านความรู้ 
   1)  ใฝ่รู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 4.1.3  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว เคารพสิทธิ์ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 
     4.2  ช่วงเวลา 

      1. รายวชิา 50439359 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าจัดการเรียนในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ของทั้งสองแผนการเรียน 

      2. รายวิชา 50449459 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าจัดการเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาต้นส าหรับแผนสหกิจศึกษา 

 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเวลาและตารางสอนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาสอดคล้องตามจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชา 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 นิสิตต้องสอบผ่านโดยได้ผลการเรียนตั้งแต่เกรด D ขึ้นไปส าหรับ 8 ใน 9 รายวิชาต่อไปนี้ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
วิศวกรรม สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า 1 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ  
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า โดยข้อก าหนดดังกล่าวเป็น
ข้อก าหนดขั้นต่ าที่ให้นิสิตสามารถต่อยอดองค์ความรู้ โครงงานทางวิศวกรรมเพ่ือสร้างนวตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อภาคการศึกษา ชุมชน สังคม ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนจนแก้ปัญหาวิจัยในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิชาที่ต้องการให้นิสิตเรียนในปีสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้นิสิต ฝึกทักษะการท างานอย่างมืออาชีพก่อนที่จะเป็นบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตต้อง ได้รู้
หลักการเขียนข้อเสนอ (Proposal) ที่ถูกต้องซึ่งบอกถึงปัญหาหรือที่มาในการท าโครงงานทางวิศวกรรม 
การวางแผนท างาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายในโครงงานทางวิศวกรรม นิสิตต้องมีแผนงานและก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงานอย่างชัดเจน โดยในแผนงานต้องมีกิจกรรม เช่น  การเขียนโปรแกรม 
การออกแบบวงจร การทดลอง การสร้างฮารด์แวร์ และการเสนอแบบจ าลองที่ท างานด้วยโปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์ เป็นต้น การท าโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถท าคนเดียวหรือท าเป็นกลุ่ม โดยแต่ละ
กลุ่มไม่ควรมีนิสิตเกิน 3 คน การประเมินผลจะเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่อาจท าได้
ตรงตามวัตถุประสงค์แต่ไมรู่้กระบวนการท างาน 

 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
   3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   
 5.2.2  ด้านความรู้ 
   1)  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม   
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   2)  ใฝ่รู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
และน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   2)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูล ความรู้และกระบวนการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
 5.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว เคารพสิทธิ์ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 

5.3  ช่วงเวลา 
 50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จัดการเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น   
 50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 จัดการเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย   
 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จ านวน 1 หน่วยกิต 1(0-3-1) 
 50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 จ านวน 2 หน่วยกิต 2(0-6-9) 
 
5.5  การเตรียมการ 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะจัดให้นิสิตเรียนรู้พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนตามแผนการศึกษา 

อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์
การฝึกงาน เพ่ือน าไปปรับใช้ในการโครงงานวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม  โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา จะมี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อธิบายขั้นตอนและก าหนดการเกี่ยวกับรายวิชาโครงงาน (รายวิชา 50449159 
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 และรายวิชา 50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2) ตลอดจนแนะน า
แหล่งค้นคว้า และการอ้างอิงของแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามรูปแบบ American Psychological 
Association (APA style)  
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
 รายวิชา 50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 และรายวิชา 50449259 โครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 2 มีกระบวนการประเมินผล และกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐานด้วยการประมิน
คุณภาพของรายงาน และการสอบน าเสนอแบบปากเปล่า ต่อคณะกรรมการโครงงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 
เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ของรายวิชา 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละ 

-มีการสอดแทรกข้อคิดทางคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรในวิชาชีพ 
ในการเรียนการสอน 
- มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 

2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ศาสตร์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน 
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีในชั้นเรียน 
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติจากการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการ
ค้นคว้าเพ่ือจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

4) คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีหลายขึ้นตอนหรือหลายส่วนที่
ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้
อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน 

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีหลายขึ้นตอนหรือหลายส่วนที่
ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

- การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน เพ่ือให้นิสิต
พยายามสื่อสารให้เข้าในและแสดงเหตุผล 
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอใน
ลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่า

ของระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
1) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา และการแต่งกาย
ที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม 
3) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 
4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
 

 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการร่วม
กิจกรรมต่างๆ  
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิต
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน ทาง

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้
ความจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานหรือฝึก
ประสบการณ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถสืบค้นข้อมูลและ มีทักษะการ แสวงหาความรู้

เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด
องค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าการศึกษา โดยเริ่มต้น
จากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิมระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 
2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลอง 
3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป็น
การเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติ
ของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์  เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีจิตส านึก มีจิตสาธารณะ มี ความรับผิดชอบ  
ด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความ
เป็นไทย 

(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
ท้ังของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทัง้ให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ 

(5) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้
แบบร่วมมือ ฝึกการท างานเป็นกลุ่มตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์ การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ข้อมูล เชิงตัว เลขและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การ
เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ ์

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ 
2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 

 ค าชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้น ามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1 มาใช้เป็นมาตรฐานข้ันต่ าของหลักสูตร หากยังไม่มี มคอ.1 ให้ใช้มาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดเป็นมาตรฐานข้ันต่ า และถอดวัตถุประสงค์ของหลักสตูรมาเป็นผลการเรียนรู้
แต่ละด้าน     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3)  
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับชั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 
1.1 คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่ง คิดเป็น

ค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ เช่น การให้คะแนนวิชา  

สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  เป็นต้น  

1.2 คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 2 ระดับคือ S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 

และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ ซึ่งมกีารให้คะแนนในลักษณะดังกล่าว

เพียงวิชาเดียวในหลักสูตรนี้คือ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยการประเมินข้อสอบและผลการสอบ 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
หรือไม่ 

2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชา  
     แต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรม   
     ไฟฟ้า ซึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงานว่านิสิตปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือไม่ 

 2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังนี้ 
3.1  ปริญญาบัณทิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณทิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ครบตาม 
      หลักสูตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
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3.2 ปริญญาบัณทิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณทิตเกียรตินิยมอันดับสอง  
ต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป      
และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชา 

3.3 ปริญญาบัณทิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณทิตเกียรตินิยมอันดับ       
      หนึ่งต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้น 
      ไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชา 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ 
      เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
      เพ่ือให้ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ 
1.2  ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ   

 การศึกษาท่ีคณะต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
1.3  มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ 

 สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
1.4 ต้องสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ระบุไว้ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสองหลักสูตร  

คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่าน
การอบรมภายใน 1 ปี หลังจากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

(2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบแบบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน โดยอย่าง
น้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาอ่ืนๆ เช่น ความรู้

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
(2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์  

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การก ากับมาตรฐานหลักสูตรคณะและภาควิชาได้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพ่ือด าเนินการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และ
ข้อบังคับว่าด้วยการรับรองปริญญาของสภาวิศวกร และด าเนินการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 เมื่อผ่านการ
อนุมัติ กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คนมีหน้าที่บริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ และต้องจัดท ารายการประเมิน
ตนเองเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือก ากับมาตรฐานหลักสูตรทุกปี ตามมาตราฐานการรับรองหลักสูตรระดับสากล 
เช่น AUNQA โดยหลักสูตรต้องด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA หรือ
มาตราฐานการรับรองหลักสูตรระดับสากลอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรได้ก าหนดมาตราฐานผลลัพธ์การเรียนรู้  5 ด้าน ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อันประกอบด้วย 1.ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
ก าหนดแผนการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา เพื่อให้ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ สามารถ
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิตสามารถประกอบอาชีพในสายวิชาชีพวิศวกร หรือวิชาชีพอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมถึงการศึกษาต่อในระดับสูง โดยมีการก าหนดให้นิสิตต้องท าโครงงาน 
เพ่ือแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในด้านต่างๆ โดยคณะและหลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจ
ของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวณการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้และความต้องการของสถานประกอบการให้
มากที่สุด  
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3. นิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิต 
หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดจ านวนรับนิสิตและเกณฑ์การรับนิสิตเพ่ือเสนอต่อคณะส าหรับ

การประกาศรับสมัครและตัดสินผลการคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีการ
ประเมินผลการรับนิสิตให้สอดครองกับแผนและอัตราการคงอยู่ของนิสิต เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพและ
อัตราจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลคะแนนรับเข้าทุกปีการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนการปรับพื้นใน

กรณีท่ีนิสิตที่เข้าท าการศึกษามีพ้ืนฐานอ่อน และจัดให้มีกระบวณการเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 3.3 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 
โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ในการประเมินการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาเพ่ือใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3.4 การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
การจัดการข้อร้องเรียนและส ารวจความพึงพอใจของนิสิต 
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีนิสิตมีปัญหาร้องเรียนอ่ืนๆ นิสิตสามารถท าหนังสือ
เพ่ือแจ้งต่อหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณบดี ตามล าดับชั้นบังคับบัญชาเพ่ือแจ้งข้อร้องเรียน โดยภาควิชา 
หรือคณะจะด าเนินการตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และส่งผลการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาการ
จัดการกับข้อร้องเรียนของนิสิต  

คณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจข้อนิสิตและศิษย์เก่าในด้านต่างๆเช่น หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงในแต่ละปี
การศึกษา 
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรและภาควิชาพิจารณาภาระงานและคุณวุฒิและสาขาของอาจารย์ใหม่เพ่ือเสอนต่อคณะ

จัดท ากรอบอัตรา หรือจ้างทดแทนอาจารย์ที่ลาออกหรือเกษียนอายุราชาการ โดยมีการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึน้ไปในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหรือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าหนด 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพาะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้นคณะก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมง และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชา
หรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 

4.4 การพัฒนาอาจารย์  
 (1) สนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาอ่ืนๆ เช่น ความรู้

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ที่สามารถน ามาช่วยอาจารย์ในการเรียนการสอนได้  
(2) สนับสนุนให้บุคลากรจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งในสายงานสูงขึ้น 
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรช่วยอาจารย์ท างานวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือช่วย

พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี
คณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   โดยกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
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มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ประชุมวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมิน 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
ในการด าเนินการตามหลักสูตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เช่นกัน  ส าหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนิสิต 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ 
ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้

อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็ น  
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

ในบางส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเ พ่ือเข้า

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและต้องการ
ใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม 7 8 8 9 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  



  62 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต 
การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอนและ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้
ในการประเมินหลักสูตรผ่านการท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
ต่างๆ โดยมีการระบุขอ้มูลที่จะท าการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ จะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามรายละเอียดดังที่ระบุในหมวดที่ 7 และน าเสนอต่อคณะบดี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการประเมินในข้อ 3 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาควิชาจะด าเนินการประชุมทบทวนผล
การประเมินการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรและวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่ าง
ต่อเนื่อง 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา  
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง   
   (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
หมายเลข  6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข  7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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หมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
       1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร      12 หน่วยกิต 
 1.1.1) ภาษาอังกฤษบังคับ        9  หน่วยกิต 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
   English for Communication 

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

Skills in listening, speaking, reading, and writing  English with 
emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English 
language for communication in daily life  
 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย    3 (3-0-6) 
   Collegiate English 

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากล
ยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้ 

 Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English 
with emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher 
knowledge  understanding of structure, and the strategies for English language learning to 
achieve a more practical and greater command of the English language for communication 
in college level 
 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
   English Writing for Communication 

 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในสถานประกอบการ 
โดยใช้วิธีการเรียบเรียงที่เหมาะสม 

 English writing for daily- life and workplace communication using 
appropriate patterns of organizations 
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        1.1.2) กลุ่มวิชาภาษาอ่ืน        3  หน่วยกิต   
 โดยให้เลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน    3 (3-0-6) 
   English for Job Applications 

 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ
สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขยีนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 

 English skills for job applications, finding jobs, reading job 
advertisements, writing of résumés, letters or emails for job application and job interviews  

 

99930759 การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
   English Reading for Science and Technology 

 เทคนิคการอ่านและเรียนรู้ค าศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ  
คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย 

 Reading techniques and terminology from authentic technical 
reading materials, academic articles, scientific equipment manuals, reports and multimedia 

 

99940959 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
   Chinese for Communication 

 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน เพ่ือการสื่อสารขัน้พื้นฐาน 

 Listening, speaking, reading, writing for short sentences and passages 
together with grammar, vocabulary, expressions for basic communication 
 

99941159 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
   Japanese for Communication 

 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน เพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน 

 Listening, speaking, reading, writing for short sentences and passages 
together with grammar, vocabulary, expressions for basic communication 
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1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา     4 หน่วยกิต 
 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  2 (2-0-4) 
   Marine Ecology and Ecotourism 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและ
คุณสมบัติของน้ าทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่ส าคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทาง
ทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจาก
อาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลใน
ประเทศไทย 

 Marine ecotourism, physical oceanography and sea water 
properties, marine phenomenon, marine life organism, coastal ecosystem, marine 
toxicology,  marine ecotourism activity, preparing to the beach, value and cautions from 
seafood, ethic of marine ecotourism and case study of marine ecotourism in Thailand 
 

41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต      2 (2-0-4) 
   Psychology for the Quality of Life 

 ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการ
เรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน รูปแบบการด าเนินชีวิต การปรับตัว และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Psychological theories and principles of human nature, the process 
of learning and socialization, human relationship, life styles, adjustment and development 
of the quality of life 

 
1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   7 หน่วยกิต 

25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2 (2-0-4) 
 Economics of Everyday Life 
 แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้ง

ทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการ
ธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 

 Concepts and basic principles of economic activities in both micro 
and macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs 
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of production, national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, 
international trade, the concepts of economic self- sufficiency, and the application of 
economic perception on everyday life in general 
 

41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด   2 (2-0-4) 
   Emotion and Stress Management 

 ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา
เกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การ
คิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการท างาน 

 Definitions of emotion and stress, psychological theories and 
principles of stress, stress assessment, personality and stress, stress management, positive 
thinking, coping skills, the application of stress management techniques to life and life and 
work 

 

77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
   ASEAN Living through Culture 

 วัฒนธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้าน
ดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของ
คนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนด้วยความตระหนักและส านึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทยและสังคมโลก 

 The importance of ASEAN culture through musics, performances, 
and literature overspreading in ASEAN and shared identities of people in ASEAN from the 
past until the present.  It offers students opportunities to practice organizing activities 
related to the living of ASEAN people with awareness of good citizenship suitable for Thai 
society and the world society 
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1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์     4 หน่วยกิต 
 

42310359  การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา   2 (2-0-4) 
   Systems Thinking and Problem Analysis 

 ความหมาย หลักการ ความส าคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์
ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้าง
แผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การน าหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิด
เชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ  

 Definition principle significance and systems thinking with learning 
organization, understand systems thinking, systems thinking tools, analyse problems, 
search for pattern and relations of problems, associate causes and effects, create causal 
loop diagram, apply systems thinking to other subjects, adapt systems thinking for various 
problem solving 
 

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์     2 (2-0-4) 
   Arts and Creativity 

 ความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการ
สร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มี
ต่อชีวิตและสังคม การฝึกปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้
ประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล  

 This introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and 
aesthetics, creativity concept, creativity procedure and process, value and benefit of art 
and creative work for life and society.  The course offers opportunity for the students to 
practice organizing creative project using holistic thinking skill gained from their experience 
to improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary 
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1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       3 หน่วยกิต 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิตอลด้วยไอซีที    3 (2-2-5) 
   Moving Forward in a Digital Society with ICT 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิตอล การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 
โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้
อินเตอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในอนาคต 

 Information technology and communication for digital society, 
information technology and communication applications, accessing and applying data,  
data communication and computer networks, services and applications on the Internet,  
Internet threats and safety, information technology law and ethics,  information technology 
future trends 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ        107 หน่วยกิต 
       2.1) หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน       46 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     21 หน่วยกิต    
  2.1.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์      9 หน่วยกิต 

30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics I  

          พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ 
เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการก าจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน  
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  การประยุกต์
ของอนุพันธ์  สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก  ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์  
การหาค่าสูงสุด-ต่ าสุดและการทดสอบ  การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง  
โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ าสุด  ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต  เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน  ปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ   และการหาปริพันธ์โดยการท าเป็นเศษส่วนย่อย 
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          Linear algebra for engineering application; equations and root findings; 
matrix; linear system of equations and their solutions; Gaussian elimination; functions and 
graphs of functions;  limits and continuities of functions;  derivatives of algebraic and 
transcendental functions;  applications of derivatives; equation of tangent and normal 
lines; differential and linear approximation; related rates; maximum- minimum; curve 
sketching using the first and second derivatives, and optimization problems; indefinite 
integrals; techniques of integration including integration by parts; integration of 
trigonometric functions and partial fractions 
 

30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics II  

           บุรพวิชา : 30212159 
            ปริพันธ์จ ากัดเขต  ทฤษฎีพ้ืนฐานของแคลคูลัส  ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัด
เชิงขั้ว  การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต   การหาพ้ืนที่  ปริมาตร  ความยาวของส่วนโค้ง  พื้นที่ผิวที่เกิด
จากการหมุน  การหาพ้ืนที่  ความยาวส่วนโค้งและพ้ืนที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว  การประมาณ
ค่าของปริพันธ์จ ากัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้ก าหนด และกฎของโลปิตาล  อินทิกรัล
ไม่ตรงแบบ  ล าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์ 
           Prerequisite: 30212159 

Definite integrals; fundamental theorem of calculus; rectangular and 
polar coordinates; applications of definite integrals, to find  areas, volumes, arc length of 
curves and areas of surfaces of revolutions;  finding areas, arc length and surfaces of 
revolutions in polar coordinate system; numerical approximations of definite integrals;  
indeterminate forms and L’ Hospital’ s rule;  improper integrals; sequences and series; 
Taylor series expansions; functions of several variables; limits and continuities of several 
variables functions; partial derivative; chain rule and applications 

 
30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics III  

           บุรพวิชา : 30212259 
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            อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดทรงกระบอก และ
ระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ 
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นของฟังก์ชันหลายตัวแปร
และการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว 
   Prerequisite : 30212259  

Mathematical induction; cartesian, cylindrical and spherical 
coordinate systems in three dimensions; vectors and analytic geometry in three 
dimensional space; vector algebra in three dimensions; differentiation and integration of 
vector valued function of real variable and applications; multiple integrals of several 
variable functions and applications; line integral; introduction to ordinary differential 
equations and their applications; second order linear differential equations with constant 
coefficients 

 
         2.1.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์      8 หน่วยกิต     

30810359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Physics for Engineering I  

            โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน  
            Foundation and frontier of physics; vector; motion; force and 
newton's law of motion; work and energy; motion of  the system of particles and rigid 
body; properties of matters; fluid mechanics; vibrations and wave; sound; temperature and 
heat 

 

30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Physics for Engineering II  

           สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ หลักพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
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            Electric field and Gauss law; electric potential; capacity and 
dielectric; DC circuits; Magnetic field; elements of electromagnetism; Faraday's law; 
Induct ive ;  AC c i rcu its ;  fundamental  elect ron ics ;  opt ics ;  modern phys ics 

 

30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory for Engineering I  

            บุรพวิชา : 30810359 หรือเรียนพร้อมกับ 30810359 
   ปฏิบัติการในเรื่องเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 308110359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1  

Prerequisite : 308103 simultaneously study with 308104  
Operating related to subject of 308110359 Physics for Engineering I  

30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory  for Engineering II  

            บุรพวิชา : 30810459 หรือเรียนพร้อมกับ 30810459 
            ปฏิบัติการในเรื่องเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 30810459 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกรรม 2  

Prerequisite : 30810459 simultaneously study with 30810459  
Operating related to subject of 30810459 Physics for Engineering II 

 
  2.1.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี         4 หน่วยกิต      

50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineering  

            สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์และพ้ืนฐานทฤษฎีอะตอม  
คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์
โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะ
ทรานสิชั่น 
      Matter and change of matter; Stoichiometry and basis of the atomic 
theory; properties of gases, liquids, solids and solutions; structure of atoms and molecules; 
chemical bonds; thermodynamics and chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical 
kinetics; electrochemistry; periodic properties; transition metals 
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50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineering  

            บุรพวิชา : 50210159 หรือเรียนพร้อมกับ 50210159 
   ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 

Prerequisite : 50210159 simultaneously study with 50210159  
Experiments related to the description of 50210159 Chemistry for  

Engineering 
 
 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม              25 หน่วยกิต 
 

50020159 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Statics  

           ระบบของแรง การหาผลลัพธ์ สภาพสมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงาน
เสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์เบื้องต้น 
                              Force systems, resultant, equilibrium, friction, principle of virtual 
work and stability, Introduction to dynamics 
 

50121159 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering  Materials 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้
สอยของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักได้แก ่โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและ
การตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

Relationship between structures, properties, production processes 
and applications of main groups of engineering materials i. e.  metals, polymers, ceramics 
and composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical and 
physical properties and materials degradation 

 
50310159 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 Engineering Drawing  

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์  
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การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ
ช่วย การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบโดย
คอมพิวเตอร์ 
   Lettering; orthographic projection; orthographic drawing; pictorial 
drawings; dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; 
freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing 
 

50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 Computer Programming for Engineering  

 แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวความคิดแบบอีดีพี ภาษาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน การออกแบบ
โปรแกรมและระเบียบวิธีการพัฒนาการ 
            Computer concepts; computer component; hardware and software 
interaction; EDP concepts; current programming language, program design and 
development methodology 
 

50121459 การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 Basic Engineering Tools and Operations   

   การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ไมโครมิเตอร์  ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตงานโลหะพ้ืนฐาน  งานเชื่อมแก๊ส งานเชื่อม
ไฟฟ้า การเจาะ การยึดติดด้วยการขันสกรู หลักการท างานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
และการบ ารุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น 
            Use of machine tools and measuring tools in engineering  vernier, 
caliper and micrometer; corresponding executable processes for base metals gas welding, 
electric welding, drilling, attached with screws; basis of safety work in the workplace; initial 
and maintenance tool; workshop practice related to basic manufacturing processes 
welding, turning, filing, metrology, safety and maintenance in workshop 
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50420159 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Fields  

            สนามไฟฟ้าสถิต  ตัวน าและไดอิเล็กตริก  ความจุ  กระแสพาและกระแสน า  
ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต  ความเหนี่ยวน า  สนามแม่เหล็กที่แปรผันตามเวลา  สมการแม็กเวลล์ 
คลื่นระนาบ 

Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; 
convection and conduction currents; resistance, magnetostatic fields; magnetic materials; 
inductance, time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations 

 
50420259 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Circuit Analysis  

            อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโหนดและเมช ทฤษฎี
วงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่ง วงจรไฟฟ้าอันดับสอง เฟสเซอร์ ไดอะแกรม 
วงจรก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า 3 เฟส    
            Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; 
resistance, and capacitance; first and second order circuits; phasor diagram; AC power 
circuit; three-phase systems 
 

50420459 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Basic Electronics for Engineering  

            บุ ร พ วิ ช า  :  50420259 Electrical Circuit Analysis ห รื อ ต า ม ม ติ ข อ ง
กรรมการบริหารหลักสูตร 
            อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า คุณสมบัติกระแส แรงดัน และ ความถี่ การวิเคราะห์วงจร
ไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ประเภท ไบโพลาร์ มอส ซีมอส และ ไบซีมอส  
ออปแอมป์ และการประยุกต์งานออปแอมป์ มอดูลส าหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
          Prerequisite: 50420259 or approval of program committee  
          Semiconductor devices; current- voltage and frequency 
characteristics; analysis and design of diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, CMOS 
and BiCMOS transistor circuits, operational amplifier and its applications; power supply 
module 
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50431259 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 Control Systems  

           แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน แบบจ าลองระบบ
เชิงเวลาและเชิงความถี่ แบบจ าลองช่วงไดนามิกส์และผลตอบสนอง ระบบอันดับหนึ่ง ระบบอันดับสอง 
ระบบควบคุมแบบลูปเปิดและลูปปิด  ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ  การควบคุมแบบป้อนกลับและความไว 
ชนิดของการควบคุมแบบป้อนกลับ แนวความคิดและเงื่อนไขของระบบที่มีเสถียรภาพ วิธีการทดสอบ
เสถียรภาพของระบบ 
            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 control; feedback control and 
sensitivity, types of feedback control; concepts and conditions of system stability, methods 
of stability test 
 

2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน         61 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม        33 หน่วยกิต 
 

50410359 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics for Electrical Engineering  

ทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน กระบวนการสโทแคสติก  

Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of 
variance; stochastic process 
 

50420359 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering  Mathematics  

            เฟสเซอร์ไดอะแกรม จ านวนเชิงซ้อน  ผลเฉลยแบบ  อนุกรมของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ  สมการผลต่างสืบเนื่อง  อนุกรมฟูริเยร์  การกระจายจากครึ่งคาบ อินทิกรัลฟูริเยร์  ผลการ
แปลงลาปลาส  การกระจายเฮวีไซด์  ผลการแปลงฟังก์ชันเป็นคาบ  ผลการแปลงแซด  สมการเชิงเส้น
อนุพันธ์ย่อย  ปัญหาค่าขอบเขต   
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            Phasor diagram, complex number, finite differential equation; 
Fourier series; half- rage expansion; Fourier transform; Laplace transform; Heaveside’ s 
expansion; Z transform; partial differential equation; boundary value problem 
 

50420559 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ  3(3-0-6) 
 Digital Circuits and Logic Designs  

            ระบบตัวเลข  และรหัสคอมพิวเตอร์ การท างานแบบลอจิกและลอจิกเกต 
พีชคณิตบูลีน การแสดงลอจิกให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่าย วงจรคอมบิเนชัน หน่วยความจ าและอุปกรณ์เก็บ
บันทึกข้อมูล วงจรซีเควนเชียล การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีเควนเชียล อุปกรณ์ประเภท
โปรแกรมได้ เช่น พีเอแอล ซีพีแอลดี เอฟพีจีเอ การออกแบบระบบดิจิทัล    

Number systems and codes; logical operation and logic gates; 
Boolean algebra; logic simplifications; combinational logic circuits; memory and storage 
elements; sequential logic circuits; analysis and design of sequential logic circuits; 
programmable logic devices; PAL CPLD FPGAs, digital system design; hardware description 
language; modeling and simulation 
 

50420659 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัดไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Instruments and  Measurements  

            หน่วยและมาตรฐานของเครื่องมือวัด  การจ าแนกประเภทของเครื่องมือวัดและ
คุณสมบัติ การวิเคราะห์การวัด การวัดไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ การวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้
เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล การวัดก าลัง พาวเวอร์แฟคเตอร์ และพลังงานไฟฟ้า การวัด
ความต้านทาน ความเหนี่ยวน า ความจุไฟฟ้า การวัดสัญญาณในโดเมนความถี่และโดเมนเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร์ การเทียบมาตรฐาน 

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

50420759 เครื่องกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
 Electrical  Machines I  

          บุรพวิชา : 50420259 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 วงจรแม่เหล็ก  หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า  พลังงานแม่เหล็กและ
พลังงานแม่เหล็กร่วม  หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบ 1 เฟสและระบบ 3 เฟส  หลักการหมุนของเครื่องกล
ไฟฟ้า  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ  เครื่องกลซิงโครนัส  มอเตอร์
เหนี่ยวน า 1 เฟส และมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส  การป้องกันเครื่องกลไฟฟ้า 

Prerequisite: 50420259 or approval of program committee 
Magnetic circuits; principles of electromechanical energy conversion; 

energy and co- energy in magnetic circuit; single phase and three phase transformer; 
principles of rotating machines; DC machines; AC machine construction; synchronous 
machines; single phase and three phase induction machines; protection of machines 
 

50420859 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Principle of Communication System  

           แบบจ าลองการสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย การแนะน าเรื่องสัญญาณและ
ระบบ สเปคตรัมของสัญญาณ และการประยุกต์อนุกรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์ การมอดูเลตแบบแอ
นะล็อก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิ้ลยูบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวนในการสื่อแบบ
แบบแอนะล็อก การมอดูเล็ตสัญญาณเบสแบนด์แบบไบนารี ทฤษฎีไนควิซท์และการจัดล าดับสัญญาณแอ
นะล็อกให้แสดงอยู่ในรูปสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตสัญญาณพัลส์ แอนะล็อก พีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการ
เข้าถึงแบบหลายอินพุต แนะน าเบื่องต้นเกี่ยวกับส่ายส่งในแบบต่าง ๆ การเดินทางของคลื่นวิทยุ 
องค์ประกอบและการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม การสื่อสารด้วยแสง 
            Communication models, wire/cable and wireless/radio; Introduction 
to signal and system; spectrum of signal and applications of Fourier series and transform; 
analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM; noises in analog communication; 
binary baseband modulation; Nyquist’ s sampling theory and quantization; pulse analog 
modulation, PCM, DM; multiplexing techniques; introduction to transmission lines, radio 
wave propagation, microwave components and communication, satellite communications, 
optical communication 
 

50420959 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-1) 
 Electrical Engineering  Laboratory  I  

            อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า วงจรก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า 3 เฟส เครื่องมือ
วัด  การวิเคราะห์การวัด การวัดไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ การวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือ
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วัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล การวัดก าลัง พาวเวอร์แฟคเตอร์ และพลังงานไฟฟ้า การวัดความ
ต้านทาน ความเหนี่ยวน า ความจุไฟฟ้า  

  Circuit elements, AC power circuit, three-phase systems, electrical 
measurement, measurement analysis, measurement of DC and AC current and voltage 
using analog and digital instruments, power , power factor, and energy measurement, the 
measurement of resistance, inductance, capacitance 

 

50431359 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
 Microcomputer and Microprocessor  

            แนะน าไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซร์ การโปรแกรมด้วย
ภาษาแอสเซมบลี  เทคนิคการอินเตอร์เฟส หน่วยความจ า การอินเตอร์เฟสกับพอร์ตอินพุต-เอาต์พุต  
การประยุกต์งานไมโครโปรเซสเซอร์กับระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์งานไมโครโปรเซสเซอร์กับระบบ
ออโตเมชัน  

Introduction to microprocessors, structure of microprocessors, 
assembly programming, interface techniques, memories, input- output interfaces, 
applications of microprocessors in instrumentation systems, applications of 
microprocessors in automation systems 
 

50431459 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Network  Theory  

            บุรพวิชา : 50420259 และ 50420459 หรือตามมติของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
            การแปลงลาปลาซ์  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในโดเมนความถี่  ผลตอบสนอง
ความถี่ของวงจรไฟฟ้า  วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น  หม้อแปลงไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าแบบสองช่องทาง    
การแปลงฟูริเยร์วงจรกรอง 
            Prerequisite :  5 0 4 20259 and 5 0 420459  or approval of program 
committee 
            Laplace’ s transformation; electric circuit analysis in frequency 
domain; frequency response of electric circuits; magnetic circuits; transformers; two-port 
network; Fourier transformation; filter 
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50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-1) 
 Electrical Engineering  Laboratory  II  

            บุรพวิชา : 50420959 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
            อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอร์ประเภท ไบโพลาร์ มอส 
ซีมอส และ ไบซีมอส ออปแอมป์ และการประยุกต์งานออปแอมป์  การท างานแบบลอจิกและลอจิกเกต 
วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล  
            Prerequisite : 50420959 or approval of program committee 
            Semiconductor devices, diode circuits, BJT, MOS, CMOS and BiCMOS 
transistor circuits, operational amplifier and its applications, logical operation and logic 
gates, combinational logic circuits, sequential logic circuits 
 

50431659 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Numerical Methods for Engineering  

            ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการหาค่ารากของสมการเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น   
การประมาณค่าของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์และผลต่างการอินทิเกรต  ผลเฉลยเชิงเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญและปัญหาขอบเขต 
            Roots of equation for linear and nonlinear function; approximation; 
numerical differentiation and integrations; ordinary differential equation solution and 
boundary value problem 
 

50439359 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 Practical Training for Electrical Engineering  

            การน าความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือ
องค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ิมพูนประสบการณ์
การท างานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน   
          Knowledge and skills studied in the curriculum to use in authentic 
business organizations; adjusting themselves to the workplace; being accountable for the 
assigned responsibilities; enhancing engineering experience, social skills, and social 
activities with other people 
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50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 1(0-3-1) 
 Electrical Engineering  Project  I  

          บุรพวิชา : 50410159, 50420159, 50420259, 50420459, 50420559 , 
50420659, 50420759, 50431259, 50431359  หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 

การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ 
วรรณกรรม การก าหนดวัตถุประสงค์โครงงาน การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงโครงงาน 
   Prerequisite: 50410159, 50420159, 50420259, 50420459, 50420559, 
50420659, 50420759, 50431259, 50431359  or approval of program committee 
            Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; 
project aims and objectives; research methodologies; project proposals 
 

50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-9) 
 Electrical Engineering  Project  II  

            บุรพวิชา : 50449159 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร  
            การด าเนินการโครงงาน การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล 
การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
            Prerequisite: 50449159 or approval of program committee 
            Project conducts; result processing and analysis; result synthesis; 
discussions; citations and international bibliographic systems; full report compilation 
 

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม          28 หน่วยกิต 
 2.2.2.1 วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง   19 หน่วยกิต 

50433159 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
 Electrical Power System  

            บุรพวิชา : 50420759 และ 50434159 หรือตามมติของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
            โครงสร้างระบบก าลังไฟฟ้า  วงจรก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ  ระบบปริมาณต่อ
หน่วย  คุณสมบัติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและแบบจ าลอง  คุณสมบัติของหม้อแปลงและแบบจ าลอง  
พารามิเตอร์ของสายส่งและแบบจ าลอง  พารามิเตอร์ของเคเบิลและแบบจ าลอง  พื้นฐานของการไหลของ
โหลด  พ้ืนฐานการค านวณหากระแสลัดวงจร 
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            Prerequisite :  5 0 420759  and 50434159 or approval of program 
committee 
            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 
 

50433259 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical  System  Design  

            บุรพวิชา : 50420759 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
พ้ืนฐานการออกแบบ  กฎและมาตรฐานการติดตั้งระบบ  แบบแผนการจ่ายไฟ  

การออกแบบระบบสายไฟ  ช่องเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องส าเร็จ  การค านวณโหลด  การปรับปรุง
ตัวประกอบก าลังและการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ  การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้า  การออกแบบวงจรย่อยและสายป้อนมอเตอร์  การจัดท ารายการโหลด สายป้อน และสาย
ประธาน  ระบบก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน  การค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบสายดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
            Prerequisite : 50420759 or approval of program committee 

Basic design concepts; codes and standards; power distribution 
schemes; electrical wires and cable; 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 

50433359 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
 Power Electronics  

            บุรพวิชา : 50420259 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
            คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  หลักการของเครื่องแปลงผันแบบ
กระแสสลับเป็นกระแสตรง , เครื่องแปลงผันแบบกระแสตรงเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันแบบ
กระแสสลับเป็นกระแสสลับ และเครื่องแปลงผันแบบกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
            Prerequisite : 50420259 or approval of program committee 
            Characteristics of power electronics devices; principles of power 
converters –  AC to DC converter, DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC 
converter 
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50433459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1) 
 Laboratory for Electrical Power Engineering   

            บุรพวิชา : 50431559 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
            ระบบไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง เครื่องกลไฟฟ้า 

Prerequisite: 50431559 or approval of program committee 
Electrical power system, power electronics, electrical  machines 
 

50443559 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
 Power  System Protection  

            บุรพวิชา : 50433159 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
            พ้ืนฐานการปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า  หม้อแปลงเครื่องมือ วัดและ
ทรานส์ดิวเซอร์  อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน  การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน   
การป้องกันแบบผลต่าง  การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์แบบระยะทาง  การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์น าร่อง  
การป้องกันมอเตอร์  การป้องกันหม้อแปลง  การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันบัสแบบแบ่งเขต  
แนะน าอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัล  
            Prerequisite : 50433159 or approval of program committee 
            Fundamental of protection; instrument transformer and transducers; 
protection devices and protection systems; over current 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 
 

50443659 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
 Power Plant and Substation   

            เส้นโค้งโหลด  โรงจักรไฟฟ้าพลังดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ า  โรงจักรไฟฟ้า
พลังกังหันก๊าซ  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ า  โรงจักรไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์  
แหล่งพลังงานหมุนเวียน  ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย  ชนิดและหน้าที่ของบริภัณฑ์ของสถานีไฟฟ้าย่อย  
รูปแบบการจัดเรียงอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดินของ
สถานีไฟฟ้าย่อย 
            Load curve; diesel power plant; steam power plant; gas turbine 
power plant; combined cycle power plant; hydro power plant; nuclear power plant; 
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renewable energy sources; type of substation; substation equipment; substation layout; 
substation automation, lightning protection for substations; grounding systems 
 

50443759 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 High Voltage Engineering  

            การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง  การผลิตไฟฟ้าแรงดัน
สูงเพื่อการทดสอบ  เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง  ความเครียดของสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน   
การเบรกดาวน์ของไดอิเล็กตริกแบบก๊าซ ของเหลว และของแข็ง  การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ ส าหรับ
ไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่าและระบบป้องกันฟ้าผ่า  การจัดสัมพันธ์ของฉนวน   
            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 lightning protection; insulation coordination 
 

 2.2.2.2 วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   19 หน่วยกิต 
50435159 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Data  Communication and Networking   

          แนะน าหลักการสื่อสารละเครือข่ายข้อมูล  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายแบบชั้น
กฏเกณฑ์การสื่อสารแบบจุด – จุด และการเชื่อมต่อ  แบบจ าลองการหน่วงในระบบโครงข่ายข้อมูล  
กฏเกณฑ์การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง  การควบคุมการไหลข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เครือข่ายส าหรับสลับข้อมูล วิธีหาเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล  
ความปลอดภัยของเครื่อข่าย เครือข่ายคลาวด์ ระบบและสถาปัตยกรรม มาตรฐาน 
            Introduction to data communications and networks; layered 
network architecture; point- to-point protocols and links; delay models in data network; 
medium-access control protocols; flow control; error control; local area network; switching 
network; routing in data network; network security; cloud network, architecture and 
system; standards 
 

50435259 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Communication  
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            ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม การตรวจจับสัญญาณ แบนด์วิดท์
ไนควิสต์ต่ าสุด เทคนิคการมอดูเลต AWGN เทคนิคการมอดูเลต เดลต้า-ซิกมา การวิเคราะห์สมรรถนะ 
การเข้าจังหวะ การท าให้เท่าเทียม ทฤษฎีข่าวสาร รหัสแหล่ง รหัสช่องสัญญาณ ระบบหลายช่องสัญญาณ
และหลายตัวน าสัญญาณ เทคนิคการกระจายสเปคตรัม การจางหายของช่องสัญญาณแบบหลายทาง  

Probability and random process; signal space; minmum Nyquist 
bandwidth; signal detections; AWGN, digital modulation techniques, sigma-delta, 
performance analysis; synchronization; equalization; introduction of information theory; 
source coding; channel coding; multichannel and multicarrier systems; spread spectrum 
techniques; multipath fading channels 
 

50435359 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6) 
 Communication Network and Transmission  Lines  

   การสือสารแบบสายและไร้สาย เครือข่ายการสือสารแบบสาย ความสัมพันธ์
เมตรกิ Y, Z, F, G, H วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลงเครือข่าย คุณภาพการส่ง เทคนิควงจรการ
ส่งสัญญาณ กรองคลื่น ตัวลดทอน การแมทช์โครงข่าย ทฤษฎีสายส่ง สมการ ค าตอบส าหรับ ความถี่ต่ า 
กลาง สูง ค่าคงตัวปฐมภูมิและทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและสะท้อน จุดยืนคลื่นวิทยุ คุณสมบัติสายส่ง
ส าหรับ เปิด ปิด วงจร และ โหลดทั่วไป โหลดไร้การสะท้อนกลับ และ โหลดแบบสะท้อนกลับ การสะท้อน
แบบโดเมนเวลา ไดอะแกรม bounce สัญญาณรบกวนแบบ crosstalk แบบ near-end and far-end 
ผลต่างของสัญญาณ การรวมสายส่ง ชนิดของสายเคเบิล มาตรฐานสายส่งแบบ unshielded twisted pair 
และโคแอกเชียลและสายเคเบิลในปัจจุบัน  
             Wire and wireless communication; wire communication network; Y, 
Z, F, G, H matrix relation; connection and basic circuits, network transformation, 
transmission quantities, signal transmission circuit techniques, wave filters, attenuator, 
impedance matching, trasission line theory, equation, solution for low, medium, high 
frequencies, primary and secondary constant; incident and reflected waves, standing wave 
ratio, line characteristics for open, short, terminated load, lossless, and lossy lines; 
reflections in time domain, bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, differential 
signaling, composite line, types of cable, and unshielded twisted pair, coaxial cable; current 
cable standards 
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50435459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 1(0-3-1) 
 Laboratory for Telecommunication Engineering  

           บุรพวิชา : 50431559  หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร  
            หลักการระบบสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การสื่อสารแบบดิจิทัล 
สายอากาศ 
                              Prerequisite : 50431559 or approval of program committee 
   Principle of communication system, data communication and 
networking, digital communication; antenna 
 

50445559 การสื่อสารด้วยแสง 3(3-0-6) 
 Optical Communication  

           ท่อน าคลื่นไดอิเล็คตริคทรงกระบอกและเงื่อนไขการน าคลื่น โครงสร้างและชนิด
ของใยแก้วน าแสง พารามิเตอร์ของใยแก้วน าแสง ผลิตภัณฑ์ใยแก้วน าแสง โครงสร้างของสายเคเบิลใยแก้ว
น าแสง ตัวส่งสัญญาณทางแสง ตัวรับสัญญาณทางแสง การเสื่อมลงของสัญญาณ การลดทอนและการ
กระจายสัญญาณในการเชื่อมต่อสัญญาณแสง  อุปกรณ์ทวนและขยายสัญญาณแสง การค านวณ link 
budget การมัลติเพลกซ์ระบบเชื่อมต่อสัญญาณ ระบบ FTTX เบื้องต้น 
            Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; 
structure and types of optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; 
optical cable types; optical tramsmitters; optical receivers; signal degradations, attenuation 
and dispersion in fiber link; optical repeaters and amplifiers; link budget calculation; 
multiplexing in optical link system; introduction to FTTX 
 

50445659 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 
 Microwave Engineering  

            สมการแม็กซ์เวลส์ คลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การวิเคราะห์
เครือข่ายไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์และแรงดันและกระแสสมมูล s เมกตริกซ์ กราฟการไหลสัญญาณ  
การแมทช์อิมพิแดนซ์และการปรับสัญญาณ ตัวก าทอนคลื่นสัญญาณ อุปกรณ์แบ่งก าลัง และคัปเปอร์
ทิศทางเดียว ตัวกรองคลื่นไมโครเวฟ การเชื่อมต่อคลื่นไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาห์ การเดินทาง
คลื่นไมโครเวฟ พ้ืนฐานการวัดคลื่นไมโครเวฟ การประยุกต์ 
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           Review of Maxwell’s equations, plane wave; microwave transmission 
lines and waveguides; microwave network analysis; impedance and equivalent voltage and 
current; the s-matrix; signal flow graphs; impedance matching and tuning, microwave 
resonators; power dividers and directional couplers; microwave filter; point-to-point 
microwave link; radar system; microwave propagation; basic of microwave measurement; 
applications 
 

50445759 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 
 Antenna Engineering  

            บุรพวิชา : 50420159 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
            ค าจ ากัดความเบื้องต้นและทฤษฎี แหล่งก าเนิดคลื่นแบบจุด ก าลังและรูปแบบ
ของสนาม ทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรซ์ของคลื่น อิมพิแดนซ์ด้านเข้าและแบนด์วิดท์ 
สมการส่งแบบ Friis การแพร่กระจายคลื่นจากอุปกรณ์เชิงกระแส ผลกระทบจากพ้ืนดิน คุณลักษณะ 
การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบเส้น แบบแถวล าดับ แบบยากิ แบบแถวล าดับเชิงล็อกการิทึม 
และแบบปลายเปิด สายอากาศแบบช่อง สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศในการประยุกต์ปัจจุบัน 
การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ 
            Prerequisite : 50420159 or approval of program committee 
            Basic definitions and theory; isotropic point source; power and field 
patterns; directivity and gain; efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; Friis 
transmission equation, radiation from current elements; ground effects; radiation 
properties of wire antenna; array antenna; Yagi-Uda antenna and log- periodic antenna; 
aperture antenna; microstrip antenna; modern antenna for current applications; antenna 
characteristics measurement 
 

 2.2.2.3 วิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว   19 หน่วยกิต 
50437159 กรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Signal Processing  

          สัญญาณแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปคตรัม เดซิเมชัน
และการประมาณค่าในช่วง การสุ่มและการแปลง ดีเอฟที แบบวิธีความน่าจะเป็นในระบบดีเอสพี  การ
ออกแบบเอฟไออาร์ วงจรกรองดิจิทัลแบบไอไออาร์ ระบบมัลติเรตและฟิลเตอร์แบงค์ การแปลงเวฟเล็ท
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แบบดีสครีต การแนะน าเบื้องต้นส าหรับการประยุกต์งานดีเอสพี เช่น การประมวลผลด้วยภาพ เสียงพูด 
และการประมวลทางเสียง การประมวลแบบอาร์เรย์ และการประยุกตง์านปัจจุบันอนาคต  
   Continous- time and discrete- time signals, spectral analysis; 
decimation and interpolation; sampling rate conversion; DFT; probabilistic methods in DSP; 
design of FIR; IIR digital filters, multirate systems and filter Banks; Discrete Wavelet 
Transform; introduction to some DSP applications such as image processing, speech and 
audio processing, array processing, and further current applications 
 

50437259 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronics Circuit Analysis  

            บุรพวิชา : 50420259 และ 50420459 หรือตามมติของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
            แบบจ าลองส าหรับสิ่งประดิษฐ์ไวงานในวงจรไอซี วงจรขยายใช้ทรานซิสเตอร์
หนึ่งตัวและสองตัว วงจรขยายผลต่างของสัญญาณ แหล่งจ่ายกระแสใช้ทรานซิสเตอร์ โหลดไวงาน ภาคขับ
สัญญาณ ออปแอมป์ การบ่ายเบนออกจากออปแอมป์อุดมคติของออปแอมป์ในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์
ออปแอมป์โมโนลิทิก ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรไอซี วงจรคูณ วงจรขยายแถบกว้าง แรงดันอ้างอิง
และวงจรคงค่าแรงดันแบบอนุกรม ออปแอมป์แบบมอส การออกแบบวงจรไอซีโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
            Prerequisite:  50420259 and 50420459 or approval of program 
committee 
            Active integrated circuit model; transistor amplifier; differential 
amplifier; current source using transistor; active load; Op-Amp driver circuit; ideal Op-Amp; 
monolithic Op- Amp analysis; frequency response of integrated circuit; multiplication 
circuit; wideband amplifier circuit; reference voltage and circuit, series voltage regulator; 
MOS Op-Amp; IC design using computer 
 

50437459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-1) 
 Laboratory for Electronic Engineering  

           บุรพวิชา : 50431559  หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร  
                   เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ระบบสมองกลฝังตัว 
                              Prerequisite: 50431559 or approval of program committee 
           Sensors and transducers, embedded system 
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50447359 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 
 Sensors and Transducers  

            แนะน าการใช้และการควบคุมอุปกรณ์  ทรานสดิวเซอร์แบบอนาล็อกและดิจิทัล   
เทคนิคการวัดความดัน  เครื่องส่งแรงดันผลต่าง  การวัดการไหลของของเหลว รวมถึงวิธีที่ใช้ไฟฟ้า วิธีที่ไม่
ใช้ไฟฟ้า และวิธีแผ่รังสี ชนิดของการวัดระดับของเหลว  การวัดระดับของเหลวโดยตรง   
การวัดระดับของเหลวทางอ้อม รวมถึงด้วยความดันอุทกสถิต ด้วยวิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัวควบคุมทั่วไป 
   Introduction to measurement and control devices; analog and 
digital transducers; pressure measurement techniques; differential pressure transmitter; 
fluid flow measurement 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 
 

50447559 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6) 
 Embedded System Design  

            พ้ืนฐานการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การแยกแยะ คุณลักษณะและ 
ความต้องการ ศึกษาวัฏจักรในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การระบุความต้องการ การก าหนด
รายละเอียดของระบบ การก าหนดรูปแบบและคุณลักษณะในการท างานของระบบสมองกลฝังตัว  
เทคนิคการสังเคราะห์ และการปรับแต่งระบบ การออกแบบการท างานประสานกันระหว่างระบบฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ 
            Introduction to embedded system:  classification, characteristic and 
requirements; embedded system design cycle:  requirements, definition and system 
specifications, modeling and characteristic of embedded computing system; synthesis and 
optimization techniques for embedded system; hardware- software co- design in an 
embedded system 
 

50447659 การเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส 3(3-0-6) 
 C/C++ for Embedded Programming  

            การแทนข้อมูลตัวเลขในชนิดต่างๆ หลักการแทนค่าข้อมูลตัวเลขทั้งแบบจุดตรึง
และแบบจุดลอยตัว เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส แนะน าพ้ืนฐานในการออกแบบ
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ระบบสมองกลฝังตัว การเลือกใช้หน่วยประมวลผลกลาง และเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้างระบบส าหรับการ
พัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัว ส าหรับงานทั่วไป และงานที่ต้อง เป็นตอบสนองแบบเวลาจริง  
            Number representation, fixed-point and floating-point format; C/C++ 
programming technique; Introduction to embedded system design; embedded processor 
selection; tools for general and real-time embedded application 
 

50447759 การออกแบบระบบลงบนวงจรรวม 3(3-0-6) 
 System on Chip Design  

            การออกแบบระบบด้วยอุปกรณ์ทางตรรกแบบโปรแกรม การใช้งานเทคโนโลยี
ระบบบนวงจรรวมและไมโครโปรเซสเซอร์บนวงจรรวมอเนกประสงค์ และระบบปฏิบัติการบนวงจรรวม
อเนกประสงค ์
            System design with programmable logic device; system on chip 
(SoC) and controller in custom IC implementation, embedded OS for programmable IC 
 

 2.2.2.4 วิชาด้านอ่ืน ๆ   9 หน่วยกิต 
50434159 เครื่องกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
 Electrical Machine II  

            บุรพวิชา : 50420759 หรือตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร 
            โครงสร้างและการต่อหม้อแปลงสามเฟส ฮาร์มอนิกส์ในหม้อแปลงสามเฟส 
ระบบต่อหน่วย การขนานหม้อแปลง คุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแบบขั้วยื่น การขนาน
และควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส มอเตอร์ซิงโครนัส คุณลักษณะและการเริ่มเดินมอเตอร์ซิงโครนัส  
มอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน การวิเคราะห์มอเตอร์เหนี่ยวน าสาม
เฟส การเริ่มเดิน การเบรก และการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส   หลักการท างาน
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน า 
            Prerequisite : 50420759 or approval of program committee 
            Structure and connection of three-phase transformers; harmonics in 
three- phase transformers; per unit system; parallel connection of transformers; 
characteristics of salient-pole synchronous generators; parallel and control of synchronous 
generators; synchronous motors; characteristics and starting methods of synchronous 
motors;  permanent magnet synchronous motors; brushless dc motors; analysis of three-
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phase induction motors; starting  and braking methods of  three-phase induction motors; 
speed control of induction motors;  operating principles of induction generators 
 

50434259 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 
 Illumination  Engineering  

            แหล่งก าเนิดแสง  แสงและสี  ดวงโคม  การส่องสว่างมูลฐาน  การค านวณวิธีลู
เมน  และ วิธีจุด-จุด  เทคนิคการให้แสดงสว่างภายในและภายนอกอาคาร  
            Light sources; light and color; lamps; illumination; luminous flux and 
dot calculation; interior and exterior illumination techniques 
 

50434359 การขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electric Drives  

            บุรพวิชา : 50420759 และ 50433359 หรือตามมติของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
            ส่วนประกอบของการขับเคลื่อน  ลักษณะของโหลด  ช่วงการท างานของการ
ขับเคลื่อน  วิธีการเบรคของมอเตอร์  ตัวส่งก าลังและขนาด  คุณลักษณะของทอร์ก-ความเร็วรอบของ
มอเตอร์ไฟฟ้า  การขับเคลื่อนของมอเตอร์กระแสตรง  การขับเคลื่อนของมอเตอร์กระแสสลับ  ระบบ
ขับเคลื่อนเซอร์โว  การประยุกต์ระบบขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม 
            Prerequisite :  50420759  and 50433359 or approval of program 
committee 
            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 drive systems; 
application of drives in industrial automation 
 

50434459 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
 Renewable  Energy  

            แนะน าระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน  ศักยภาพของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน  ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบเก่าและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน  เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ของเสียใน
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ชุมชน คลื่นน้ า เซลล์เชื้อเพลิง  การเก็บกักพลังงาน  กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน  เศษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน 
            Introduction to energy systems and renewable energy resources; 
potential of renewable resources; difference of conventional and renewable energy 
technologies; renewable technologies, solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal 
solid waste, wave energy, fuel cell; energy storage; laws, regulations and policies of 
renewable energy; economics aspects 
 

50434559 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Materials  

   โครงสร้างของวัสดุ  คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ  คุณสมบัติทางแม่เหล็กของ
วัสดุ  ตัวน าไฟฟ้า  แนะน าอุปกรณ์ก่ึงตัวน า  ตัวน ายิ่งยวด  ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง, แบบของเหลว และ
แบบก๊าซ  การใช้งานวัสดุในไฟฟ้าก าลัง 
   Structure of materials; electrical properties of materials; magnetic 
properties of materials; electrical conductors; Introduction to semiconductor devices; 
superconductivity; solid, liquid and gas dielectrics; application of materials in electrical 
power 
 

50434659 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Safety  

   อันตรายทางไฟฟ้าและความปลอดภัยในการวัด  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางไฟฟ้าและการบาดเจ็บทางไฟฟ้า  การช็อคไฟฟ้า แรงดันช่วงก้าวและแรงดันสัมผัส  การปล่อยประจุ
ของไฟฟ้าสถิตย์  การอาร์กไฟฟ้าและการป้องกัน  การแยกวงจรทางไฟฟ้า  สายดินในทางปฏิบัติ การเชื่อม
และการชีลด์สายดิน  การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกันวงจร  ข้อปฏิบัติส าหรับความ
ปลอดภัยส าหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ าและระบบไฟฟ้าแรงสูง  ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ท างาน 
   Electrical hazards and safety measures; causes of electrical 
accidents and injuries; electrical shock; step and touch potentials; electrostatic discharge 
(ESD) ; electrical arc flash and protection; electrical isolation; practical grounding, bonding 
and shielding; electrical safety testing; circuit protection devices; electrical safety guidance 
for low-voltage and high-voltage systems; electrical safety in the workplaces 
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50434859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Electrical Power Engineering  

           หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
            Interesting topics at present or future and current development in 
power engineering 
 

50434959 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Electrical Energy Management  

           หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า 
            Interesting topics at present or future and current development in 
energy management 
 

50436159 การสื่อสารแบบบรอดแบนด ์ 3(3-0-6) 
 Broadband Communication  

            หลักการของเครือข่ายการสื่อสารแบบบรอดแบนด์ส าหรับการเปลี่ยน
ช่องสัญญาณในระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับระบบ
เครื่อข่าย WAN ATM VPN FDDI DSL ISDN SMDS และ เครือข่ายในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
SDH ปริมาณการใช้ช่องทราฟฟิกสัญญาณทางวิศวกรรม และคุณภาพการบริการ เครือข่าย FITH, 
WLANS, PON DWDM ทฤษฎีการสื่อสารบนสายก าลังไฟฟ้า PLC ส าหรับย่านความถี่แคบ การสื่อสาร
แบบบรอดแบนด์ มาตรฐานของเครือข่ายแบบ PLC 
            Principles of broadband communication networks for switching 
telephone system, VoIP telephone, WAN infrastructure; ATM, VPN, FDDI, DSL, and current 
techniques; Internet, intranet; SDH, traffic engineering and QoS; FITH, WLANS, PON DWDM 
network; theory of power line communications ( PLC)  for narrowband, broadband 
communications, standards of PLC-based Networking 
 

50436259 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
 Mobile Communication  



  94 

            ระบบสื่อสารไร้สาย ทฤษฎี หลักการสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่ คุณสมบัติและ
ผลกระทบของการเดินทางของคลื่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต  เทคนิคการเข้ารหัสเสียง และการเข้ารหัส
ช่องสัญญาณเพ่ือปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูล เทคนิคการมัลติเพลกซ์ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ
ส าหรับระบบการสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ ระบบการสื่อสารในปัจจุบัน 3G 4G 5G และระบบในอนาคต 
ระบบเซลลูลาร์ การจัดการการรบกวนการแทรกสอดและการเข้าถึงหลายช่องสัญญาณ ความจุ
ช่องสัญญาณไร้สาย ความจุผู้ใช้งาน ระบบหลายอินพุตหลายเอาต์พุต 
            Wireless communication system; theory, principle of mobile 
communication system; characteristic and impact of radio propagation; modulation 
techniques; speech coding; diversity channel coding; multiplexing technique; 
interconnection components for mobile communication system; standard of current 
mobile communication, 3G, 4G, 5G and beyond; cellular system:  multiple access and 
interference management, capacity of wireless channels, multiuser capacity; MIMO system 
 

50436859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Telecommunication Engineering  

           หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
            Interesting topics at present or future and current development in 
telecommunication engineering 
 

50436959 หัวข้อเลือกสรรทางทฤษฎีข้อมูล  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Information Theory   

           หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในทฤษฎีข้อมลู 
            Interesting topics at present or future and current development in 
information theory 
 

50438159 วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 
 Integrated Circuit and VLSI Design  
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            วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ โครงสร้างของอุปกรณ์ชนิด เอ็น
มอส พีมอส และซีมอส อินเวอร์เตอร์เกต แนนต์เกต นอร์เกต เกตแบบสถิต เกตแบบพลวัต วงจรคอมไบ
เนชันนอล วงจรซีเควนเชียล 
            Integrated circuit and VLSI design; structure of integrated circuit 
devices such as NMOS, PMOS and CMOS; inverter gate, NAND gate and NOR gate circuits; 
static gate; dynamic gate; combinational circuit; sequential circuit 
 

50438259 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการอินเตอร์เฟส 3(3-0-6) 
 Microcontroller and Interfacing  

            สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า ซีพียู หน่วยรับข้อมูลและส่งออก
ข้อมูล การโปรแกรมด้วยภาษาเครื่อง ภาษาส าหรับติดต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคนิคการอินเตอร์เฟส
และการเขียนโปรแกรมควบคุม การอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์รายรอบ การออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบเวลา
จริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมระบบไมโครคอนโทรเลอร์ 
            Architecture of microcomputer; memory; CPU; I/ O unit; machine 
code programming;  Programming language for communication of microcontroller; 
interfacing technique and controlling programming; interfacing peripherals; software design; 
real-time system and programming; controlling program of  microcontroller system 
 

50438359 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Operating System  

            แนวคิดพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบ ระบบโครงสร้างไฟล์และ
โปรแกรมใช้งานระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโปรเซส การสื่อสารระหว่างโปรเซส และการท างาน
ประสานระหว่างกัน เรียนรู้พ้ืนฐานหน่วยความจ า การจัดการและการจัดสรรหน่วยความจ าหลักและ
หน่วยความจ าเสริม เรียนรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของระบบได้แก่ ระบบไฟล์ หน่วยส ารอง
ข้อมูล ระบบอินพ์พุท/เอาท์พุท ระบบการป้องกัน ระบบความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว พัฒนา
โปรแกรมเพ่ือจัดการโปรเซส การสื่อสารระหว่างโปรเซส การจัดการหน่วยความจ า และการจัดการ
ทรัพยากรของระบบ 
            Basic concepts of operating systems, system programming; file 
structure system and utility programs; process management, interprocess communication 
programming for process management, interprocess communication and system resource 
management 
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50438459 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)  
 Industrial Automation for Electrical Engineering  

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการ
ท างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบออโตเมชั่น ได้แก่ นิวแมติกส์ ไฟฟ้านิวแมติกส์ เซนเซอร์ 
และการประยุกต์ PLC ในการควบคุมการท างานของเครื่องจักร รวมทั้งการออกแบบระบบออโตเมชั่นโดย
ประยุกต์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Principles of automaton systems in manufacturing industry, 
mechanism and procedure of automation system, pneumatic system, electro-pneumatic 
system, sensor, applications of controlling machine with PLC, automation systems design 
using equipments related to pneumatic system 
 

50438859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Electronic Engineering  

          หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
            Interesting topics at present or future and current development in 
electronic engineering 
 

50438959 หัวข้อเลือกสรรในระบบสมองกลฝังตัว  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Embedded System   

            หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่
เกิดข้ึนในระบบสมองกลฝังตัว 
            Interesting topics at present or future and current development in 
embedded systems 
 

50449459 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า   6(0-18-6) 
 Co-Operative Education  for  Electrical Engineering    

            บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ ให้
ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 75 วัน            
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            Integrating knowledge studied in the curriculum to work in 
workplaces, corporate with faculty for managing systematic learning process mutually; 
being able to think critically and make plans, resolve the problems systematically; work in 
workplaces at least 75 operating days            
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หมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(1)  นาย ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง  

ผลงานทางวิชาการ  
Danklang, P., Sriborrirux, W., & Kumtong, W. (2015). Pin Set Sequence Selection 

Guideline Routing for Printed Circuit Board Routing. In Proceedings of  7th  
International Conference on Knowledge and Smart Technology, (pp. 126-
130). Thailand: Chonburi. 

Sriborrirux, W., Wiyarum, W., Indra-Payoong, N., & Danklang, P. (2015). An embedded RF-
based motorcycle trajectory data for security monitoring system over 
university vehicular network.  In Proceedings of 2015 IEEE 81st Vehicular 
Technology Conference: VTC2015-Spring. (pp. 1-5). UK: Glasgow, Scotland. 

Sriborrirux, W., Danklang, P., & Leamsumran, P. (2014). Real-time system for monitoring 
activity among the elderly using an RF SoC device with triaxial accelerometer 
data over a wireless sensor network. In Proceedings of  IEEE MTT-S 
International Microwave Workshop Series on RF and Wireless Technologies 
for Biomedical and Healthcare Applications (IMWS-Bio 2014), (pp. 1-5). UK: 
London. 
 

(2)  นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล  
ผลงานทางวิชาการ     

Kocijancic, S., & Boonsongsrikul, A. (2013). A survey of student-centred approaches to  
 engineering education - a case study concerning Slovenia and Thailand.  
 World Transactions on Engineering and Technology Education, 11(4), 513-516. 
Boonsongsrikul, A., Panyavaraporn, J., Sophon, J. & Buddee, J., (2013). Motion Detection  
 through Wireless IP Camera. In Proceedings of The 5th ECIT-Conference on  
 Application Research and Development (ECTI-CARD), (pp. 327-328).  
 Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology. 
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Boonsongsrikul, A., Kocijancic S., & Suppharangsan S. (2013). Effective Energy Consumption  
 on Wireless Sensor Networks: Survey and Challenges. In Proceedings of  
 the 36th International ConventionMipro on Telecommunications & Information, 
 (pp. 469 -473). Croatia: Opatija. 
Boonsongsrikul, A., Park, S-K., & Shin, S-H. (2012). An Adaptively Balancing Workload Protocol  
 on Query Trees for Maximizing Lifetime in Sensor Networks. In Proceedings of  
 The 14th International Conference on Advanced Communication Technology, 
 (pp. 195-200). South Korea: PyeongChang. 
 

 (3)  นายสมเจต ศุภรังสรรค์ 
ผลงานทางวิชาการ   

Boonsongsrikul, A., Kocijancic S., & Suppharangsan S. (2013). Effective Energy Consumption  
 on Wireless Sensor Networks: Survey and Challenges. In Proceedings of  
 the 36th International ConventionMipro on Telecommunications & Information, 
 (pp. 469 -473). Croatia: Opatija. 
 

 (4)  นายนรรัตน์ วัฒนมงคล 
ผลงานทางวิชาการ   

นรรัตน์ วัฒนมงคล. (๒๕๕๙). สัญญาณและระบบส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (Signals and systems for  
 Electrical Engineering). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
นรรัตน์ วัฒนมงคล. (๒๕๕๖). เทคโนโลยีการสื่อสารยุคที่ ๔. วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, ๘(๑), ๔๒-๕๓. 
Wattanamongkhol, N. (2013). Performance comparison of collision resolution algorithms  
 with amount of feedback information. In Proceedings of the 8 th International  
 Symposium on Wireless and Pervasive Computing 2013, (pp. 1-4).  
 Taiwan: Taipei. 
Wattanamongkhol, N. (2012). Delay analysis of tree algorithms with different additional  
 of feedback information. In Proceedings of the 3rd International Conference  
 on ICT Convergence 2012, (pp. 458 - 461). Korea: Jeju Island. 
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 (5)  นางวิศรุดา ศุภรังสรรค์  
ผลงานทางวิชาการ   

Suppharangsan, W., & Wang, J. (2015). Switching technique for minimization of DC-link  
 capacitance in switched reluctance machine drives. Electrical Systems  
 in Transportation, IET, 5(4), 185-193. 
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หมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาภาษา 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

                         

99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                          

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั                          

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

                         

1.2 กลุ่มวิชาภาษาอ่ืนๆ                          

99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน                          

99930759 การอ่านภาษาอังกฤษดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                         

99941159 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                          

99940959 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                          

2 กลุ่มวิชาอัตลักษณแ์ละคุณภาพชีวติบัณฑิต
บูรพา 

                         

41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชวีิต                          
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

                         

3 กลุ่มวิชาทักษะชีวติและความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

                         

25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด                          

77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
ผ่านวัฒนธรรม 

                         

4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์                          

42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์                          

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์                          

5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                          

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิตอลด้วยไอซีที                          

หมวดวชิาเฉพาะพื้นฐาน 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร ์

                         

30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                          
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                          
30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                          
30810359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1                          

30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2                          

30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1                          
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2                          

50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม                          

50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม                          

2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                          

50020159 สถิตยศาสตร์                          

50121159 วัสดุวิศวกรรม                          
50310159 เขียนแบบวิศวกรรม                          

50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าหรับวิศวกรรม 

                         

50121459 การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัด
ในงานวิศวกรรม 

                         

50420159 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                          

50420259 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า                          

50420459 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
วิศวกรรม 

                         

50431259 ระบบควบคุม                          
หมวดวชิาเฉพาะดา้น                          

1. กลุ่มวิชาบังคบัทางวิศวกรรม                          

50410359 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

                         

50420359 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                          

50420559 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ                          
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

50420659 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด
ไฟฟ้า 

                         

50420759 เครื่องกลไฟฟ้า 1                          

50420859 หลักการระบบสื่อสาร                          

50420959 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 1                          

50431359 ไมโครคอมพิวเตอร์และ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

                         

50431459 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า                          
50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 2                          

50431659 ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขส าหรับงาน
วิศวกรรม 

                         

50439359 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                          

50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                          

50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                          

2. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                          

2.1) วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง                          

50433159 ระบบไฟฟ้าก าลัง                          

50433259 การออกแบบระบบไฟฟ้า                          
50433359 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                          
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

50433459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 

                         

50443559 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                          

50443659 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย                          

50443759 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                          

2.2) วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                          

50435159 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย                          

50435259 การสื่อสารแบบดิจิทัล                          

50435359 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง                          

50435459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร 

                         

50445559 การสื่อสารด้วยแสง                          

50445659 วิศวกรรมไมโครเวฟ                          
50445759 วิศวกรรมสายอากาศ                          
2.3) วิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝัง

ตัว 
                         

50437159 กรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล                          

50437259 การวิเคราะหว์งจรอิเล็กทรอนิกส ์                          

50437459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

                         

50447359 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์                          

50447559 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว                          
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

50447659 การเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว
ด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส 

                         

50447759 การออกแบบระบบลงบนวงจรรวม                          

2.4) วิชาด้านอ่ืน ๆ                          

50434159 เครื่องกลไฟฟ้า 2                          

50434259 วิศวกรรมการส่องสวา่ง                          
50434359 การขับเคลื่อนไฟฟ้า                          

50434459 พลังงานหมุนเวียน                          
50434559 วัสดุวิศวกรรมไฟฟา้                          
50434659 ความปลอดภยัทางไฟฟ้า                          
50434859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ก าลัง 
                         

50434959 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัด
การพลังงานไฟฟ้า 

                         

50436159 การสื่อสารแบบบรอดแบนด ์                          

50436259 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่                          

50436859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร 

                         

50436959 หัวข้อเลือกสรรทางทฤษฎีข้อมูล                          

50438159 วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวม
ขนาดใหญ ่
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

50438259 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
อินเตอร์เฟส 

                         

50438359 ระบบปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์                          

50438459 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

                         

50438859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

                         

50438959 หัวข้อเลือกสรรในระบบสมองกลฝัง
ตัว 

                         

50449459 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                          
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcome (LO) ของรายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ มี

คุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เสียสละ และ ซ่ือสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคณุค่าของตนเองผู้อืน่ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

(3) เคารพสิทธิและรับฟงัความคดิเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคณุค่า
และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมต่อบคุคล องค์กร สังคมและส่ิงแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสงัคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ด้านความรู ้
(1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน ทาง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วศิวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพือ่การประยุกต์กับงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกต์แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ สามารถ
ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากบั
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญัหา ด้วยวิธกีารที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกตเ์ครื่องมือที่เหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคญั 
ทั้งในเชงิทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนือ้หาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวศิวกรรม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถสืบค้นข้อมูลและ มีทักษะการ แสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ประยุกต์เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแกป้ัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปญัหาด้าน
วิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และ สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

(5) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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4. ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีจิตส านึก มีจิตสาธารณะ มี ความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในการท างาน 

และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อ
สังคม และมีความเป็นไทย 

(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานรว่มกับผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้น าและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเปน็ทีม สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ของตนเอง และ
สอดคล้องกบัทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณเ์ชิงสร้างสรรค์ทัง้
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 

(5) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน มีทักษะในการ

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่างสร้างสรรค ์

(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมยัได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานทีเ่กี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได ้
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หมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 148  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 143  หน่วยกิต 

  
ปรับลด 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต คงเดิม 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3  หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3  หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4  หน่วยกิต 
 1.5) วิชาคอมพิวเตอร์   3  หน่วยกิต
 1.6) กลุ่มวิชาเลือก   5   หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต  4 หน่วยกิต 
  บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 
 1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ  7 หน่วยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 
 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

ปรับชื่อกลุ่มวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 46 หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม           25 หน่วยกิต 

 2.2) วิชาเฉพาะด้าน 66 หน่วยกิต 
  2.2.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 38 หน่วยกิต 
  2.2.2)  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 28 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน 46 หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                25 หน่วยกิต 

 2.2) วิชาเอก 61 หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก 28 หน่วยกิต 

 
ปรับลด 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นายโชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ 
2) นายบัณฑร จิตต์สุภาพ 
3) นายสุรชาติ เหล็กงาม 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ 
5) นายธราธร บุญศรี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1)  นายภาณุวัฒน์ ด่านกลาง   
2)  นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล   
3) นายสมเจต ศุภรังสรรค์   
4). นายนรรัตน์ วัฒนมงคล  
5) นางวิศรุดา ศุภรังสรรค์  

 
 

ปรับเปลี่ยน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

ข. หมวดวชิาพื้นฐาน                        ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกติ 2.   หมวดวชิาเฉพาะพื้นฐาน                    ไม่น้อยกว่า 46  หน่วยกิต คงเดิม 
1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จ านวน 21 หน่วยกติ 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จ านวน 21  หน่วยกิต คงเดิม 

1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ 9 หนว่ยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ 9  หน่วยกติ คงเดิม 
302111 แคลคูลัส 1 

Calculus I 
3 (3-0-6) 

   
ยกเลิก 

302112 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3 (3-0-6) 
   

ยกเลิก 

302216 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
Calculus of Several Variables 

3 (3-0-6) 
   

ยกเลิก 

   30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics I 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

   30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics II 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

   30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics III 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส ์ 8 หน่วยกิต  2.1.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส ์
 

8 หน่วยกิต  คงเดิม 
308103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 

Physics for Engineering I 
3(3-0-6) 30810359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 

Physics for Engineering I 
3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ

เนือ้หา 
308104 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 

Physics for Engineering II 
3(3-0-6) 30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 

Physics for Engineering II 
3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ

เนื้อหา 
308105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 

Physics Laboratory for Engineering I 
1(0-3-1) 30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1 

Physics Laboratory for Engineering I 
1(0-3-1) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ

เนื้อหา 
308207 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 

Physics Laboratory  for Engineering II 
1(0-3-1) 30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2 

Physics Laboratory  for Engineering II 
1(0-3-1) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ

เนื้อหา 
1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี 4 หน่วยกิต 2.1.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี 4 หน่วยกิต คงเดิม 

502101 เคมีส าหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
Chemistry of Engineering Materials and 
Transformation Process 

3(3-0-6) 50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry for Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

502102 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวัสดวุิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
Chemistry of Engineering Materials and Transformation Process 

Laboratory 

1(0-3-1) 50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม  
Chemistry Laboratory for Engineering 

1(0-3-1) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม          จ านวน 25  หน่วยกิต 2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม          จ านวน 25  หน่วยกิต คงเดิม 
500101 แนะน าวิชาชีพวิศวกร 

Introduction to Engineering Profession 
1(1-0-2) 

 
 

 ยกเลิก 

   50020159 สถิตยศาสตร์  
Statics 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

501211 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering  Materials 

3(3-0-6) 50121159 วัสดุวิศวกรรม  
Engineering  Materials 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

503101 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-4) 50310159 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-4) ปรับรหัส 

503281 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering  Mechanics 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

504101 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electrical and  Electronic Circuit Analysis I 

3(3-0-6) 50420259 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า  
Electrical Circuit Analysis 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504202 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Electrical and  Electronic Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 50420459 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม  
Basic Electronics for Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504103 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 
Computer Programming for Engineering 

3(2-3-4) 50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 
Computer Programming for Engineering 

3(2-3-4) ปรับรหัส 

   50410259 การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม 
Basic Engineering Tools and Operations 

1(0-3-1) เปิดใหม่ 

504314 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 50420159 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504315 ระบบควบคุม 
Control Systems 

3(3-0-6) 50431259 ระบบควบคุม 
Control Systems 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

. 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

ค. หมวดวชิาเฉพาะดา้น                        ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกติ 2.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น                        ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกติ ปรับลด 

1. กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 38 หน่วยกติ 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 33 หน่วยกติ ปรับลด 

501131 การจัดการทางวิศวกรรม 
Engineering Management 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

501232 สถิติวิศวกรรม 
Engineering  Statistics 

3(3-0-6) 50410359 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
Probability and Statistics for Electrical Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลีย่นชื่อ/ ปรับเนื้อหา 

504204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
Data  Communication and Networking 

3(3-0-6)    ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 

   50420859 หลักการระบบสื่อสาร 
Principle of Communication System 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ ปรับเนื้อหา/ 
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก 

504205 การออกแบบวงจรดิจิตอลและตรรกะ 
Digital Circuits and Logic Designs 

3(3-0-6) 50420559 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ  
Digital Circuits and Logic Designs 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504206 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
Microcomputer and Microprocessor 

3(3-0-6) 50431359 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
Microcomputer and Microprocessor 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ ปรับเนื้อหา 

504207 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัดไฟฟ้า 
Electrical Instruments and  Measurements 

3(3-0-6) 50420659 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัดไฟฟ้า 
Electrical Instruments and  Measurements 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้  1 
Electrical Engineering  Laboratory  I 

1(0-3-1) 50420959 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้  1 
Electrical Engineering  Laboratory  I 

1(0-3-1) ปรับรหัส 

504209 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้  2 
Electrical Engineering  Laboratory  II 

1(0-3-1) 50431559 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้  2 
Electrical Engineering  Laboratory  II 

1(0-3-1) ปรับรหัส 

504210 เครื่องกลไฟฟ้า 
Electrical  Machines 

3(3-0-6) 50420759 เครื่องกลไฟฟ้า 1 
Electrical  Machines I 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับเนื้อหา 

504211 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering  Mathematics 

3(3-0-6) 50420359 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering  Mathematics 

3(3-0-6) ปรับรหัส 
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504312 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 
Network  Theory 

3(3-0-6) 50431459 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 
Network  Theory 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504313 ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 
Numerical  Methods for Engineering 

3(3-0-6) 50431659 ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 
Numerical Methods for Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504316 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้  3 
Electrical Engineering  Laboratory  III 

1(0-3-1)    ยกเลิก 

504317 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้  4 
Electrical Engineering  Laboratory  IV 

1(0-3-1)    ยกเลิก 

504391 ระเบียบวธิีวิจยัส าหรับวิศวกรรม 
Research  Methodologies for Engineering 

1(0-2-1)    ยกเลิก 

   50439359 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
Practical Training for Electrical Engineering 

1(0-3-1) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก 
ทางวิศวกรรม/ ปรับรหัส 

504496 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 
Electrical Engineering  Project  I 

1(0-3-1) 50449159 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 
Electrical Engineering  Project  I 

1(0-3-1) ปรับรหัส 

504497 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2 
Electrical Engineering  Project  II 

2(0-6-2) 50449259 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Electrical Engineering  Project  II 

2(0-6-9) ปรับรหัส 

 2. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 28 หน่วยกติ 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 28 หน่วยกติ คงเดิม 

504492 การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Experience Training for Electrical Engineering 

1(0-3-1) 
   

ยกเลิก 

504493 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Practical Training for Electrical Engineering 

1(0-3-1)    ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรม 
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 นอกจากรายวิชาฝึกประสบการณ์หรือฝึกงานแล้ว นิสิตต้องเรียนรายวิชาเลือก ทางวิศวกรรมใน
กลุ่มที่ 2.1 หรือกลุ่มที่ 2.2 หรือกลุ่มที่ 2.3 กลุ่มละ 18 หน่วย กิต และนิสิตต้องเรียนรายวิชาเลือก
ทางวิศวกรรมในกลุ่มที่ 2.1 ถึงกลุ่มที่ 2.4 รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ตามความสนใจของตน 
และได้รับอนุมัติจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้รายวิชาเลือกที่เปิดสอนสามารถจัดหมวดหมู่ตามกลุ่ม 
สาขาวิชาได้ จ านวน 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 2.1 กลุ่มวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ก าลัง 2.2 กลุ่ม
วิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2.3 กลุ่มวิชาสาขา อิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว และ 
2.4 กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 

 ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า  28  หน่วยกิต  และนิสิตต้องเรียน
รายวิชาเลือกทางวิศวกรรมในกลุ่มที่ 2.2.2.1 หรือกลุ่มที่ 2.2.2.2 หรือกลุ่มที่ 2.2.2.3 กลุ่มละ 
19 หน่วยกิต และนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาทางวิศวกรรมในกลุ่มที่ 2.2.2.1 ถึงกลุ่มที่ 
2.2.2.4 รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ตามความสนใจของตน ทั้งนี้ต้องได้รับเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิชาเลือกที่แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชาประกอบด้วย 2.2.2.1 วิชาด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2.2.2.2 วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2.2.2.3 วิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสมองกลฝังตัว และ 2.2.2.4 กลุ่มวิชาอื่นๆ และมีรายละเอียดดังนี้ 

ปรับเง่ือนไข 

2.1 กลุม่แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ก าลัง  2.2.2.1 วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  ปรับชื่อ 

504331 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electrical Power System Analysis 

3(3-0-6) 50433159 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electrical  Power  System 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504332 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
Electrical System Design 

3(3-0-6) 50433259 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
Electrical  System  Design 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504333 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
Power Electronics 

3(3-0-6) 50433359 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
Power Electronics 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

   50433459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
Laboratory for Electrical Power Engineering  

1(0-3-1) เปิดใหม่ 

504435 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย ์   
Power System Protection and Relays 

3(3-0-6) 50443559 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power  System Protection 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504436 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย   
Power Plant and Substation 

3(3-0-6) 50443659 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
Power Plant and Substation 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504437 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
High Voltage Engineering 

3(3-0-6) 50443759 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส 
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2.2 กลุ่มแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา้สื่อสาร  2.2.2.2 วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร  ปรับชื่อ 
504351 หลักการระบบสื่อสาร  

Principle of Communication System 
3(3-0-6)    ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับทาง

วิศวกรรม 
   50435159 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

Data  Communication and Networking 
3(3-0-6) ปรับรหัส/ ปรับเนื้อหา/ 

ย้ายมาจากกลุม่วิชาบังคับทางวิศวกรรม 
504352 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง 

Communication Network and Transmission Lines 
3(3-0-6) 50435359 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง 

Communication Network and Transmission 
Lines 

3(3-0-6)  ปรับรหัส 

504354 วิศวกรรมสายอากาศ  
Antenna Engineering 

3(3-0-6) 50445759 วิศวกรรมสายอากาศ 
Antenna Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504455 วิศวกรรมไมโครเวฟ  
Microwave Engineering 

3(3-0-6) 50445659 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
Microwave Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

   50435459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
Laboratory for Telecommunication Engineering 

1(0-3-1) เปิดใหม่ 

504457 การสื่อสารด้วยแสง  
Optical Communication 

3(3-0-6) 50445559 การสื่อสารด้วยแสง 
Optical Communication 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504458 การสื่อสารแบบดิจิตอล  
Digital Communication 

3(3-0-6) 50435259 การสื่อสารแบบดิจิทัล 
Digital Communication 

3(3-0-6)  ปรับรหัส 

2.3 กลุ่มแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว  2.2.2.3 วิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว  ปรับชื่อ 
504371 กรรมวิธีสัญญาณดิจิตอล 

Digital Signal Processing 
3(3-0-6) 50437159 กรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล 

Digital Signal Processing 
3(3-0-6) ปรับรหัส 

504372 การวิเคราะหว์งจรอิเล็กทรอนิกส ์
Electronics Circuits Analysis 

3(3-0-6) 50437259 การวิเคราะหว์งจรอิเล็กทรอนิกส ์
Electronics Circuit Analysis 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504475 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
Sensors and Transducers 

3(3-0-6) 50447359 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
Sensors and Transducers 

3(3-0-6) ปรับรหัส 
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   50437459 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ 
Laboratory for Electronic Engineering 

1(0-3-1) เปิดใหม่ 

504477 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 
Embedded System Design 

3(3-0-6) 50447559 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 
Embedded System Design 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504478 การเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส  
C/C++ for Embedded Programming 

3(3-0-6) 50447659 การเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวด้วยภาษาซี/ซีพลัสพ
ลัส 
C/C++ for Embedded Programming 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504479 การออกแบบระบบลงบนวงจรรวม 
System on Chip Design 

3(3-0-6) 50447759 การออกแบบระบบลงบนวงจรรวม 
System on Chip Design 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

2.4 กลุ่มอื่น ๆ  2.2.2.4 วิชาด้านอื่น ๆ  คงเดิม 

   50434159 เครื่องกลไฟฟ้า 2 
Electrical  Machines II 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

504334 วิศวกรรมการส่องสวา่ง 
Illumination Engineering 

3(3-0-6) 50434259 วิศวกรรมการส่องสวา่ง 
Illumination  Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ ปรับเนื้อหา 

504438 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  
Electric Drives 

3(3-0-6) 50434359 การขับเคลื่อนไฟฟ้า 
Electric Drives 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504439 พลังงานหมุนเวียน  
Renewable Energy 

3(3-0-6) 50434459 พลังงานหมุนเวียน 
Renewable  Energy 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

   50434559 วัสดุวิศวกรรมไฟฟา้ 
Electrical Engineering Materials 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

   50434659 ความปลอดภยัทางไฟฟ้า 
Electrical Safety 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

504440 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1  
Selected Topics in Electrical Power Engineering I  

3(3-0-6) 50434859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั  
Selected Topics in Electrical Power Engineering  

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 
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504441 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2   
Selected Topics in Electrical Power Engineering II 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

504459 หลักการสื่อสารแบบบรอดแบนด ์
Principle of Broadband Communication 

3(3-0-6) 50436159 การสื่อสารแบบบรอดแบนด ์
Broadband Communication 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

   50436259 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ 
Mobile Communication 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

504373 การออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส ์
Microelectronics Design 

3(3-0-6) 50437559 การออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส ์
Microelectronics Design 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504374 วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ 
Integrated Circuit and VLSI Design 

3(3-0-6) 50438159 วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ 
Integrated Circuit and VLSI Design 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

   50438259 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการอินเตอร์เฟส 
Microcontroller and Interfacing 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

504353 การแพร่กระจายคลื่นวิทย ุ
Radio-wave propagation 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

504476 ระบบปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 
Computer Operating System 

3(3-0-6) 50438359 ระบบปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 
Computer Operating System 

3(3-0-6) ปรับรหัส 

504456 วิศวกรรมใยแก้วน าแสง 
Fiber Optics Engineering 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

   50438459 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 
Industrial Automation for Electrical engineering 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

   50434959 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Energy Management 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

504460
  

หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร 1   
Selected Topics in Telecommunication Engineering I 

3(3-0-6) 50436859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร 
Selected Topics in Telecommunication 
Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504461 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร 2  
Selected Topics in Telecommunication Engineering II 

3(3-0-6)     

   50436959 หัวข้อเลือกสรรทางทฤษฎีข้อมูล 
Selected Topics in Information Theory 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

504480 หัวข้อเลือกสรรทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 1  
Selected Topics in Electronics and Embedded System 
I 

3(3-0-6) 50438859 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Selected Topics in Electronics Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504481 หัวข้อเลือกสรรทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว 2  
Selected Topics in Electronics and Embedded System 
II 

3(3-0-6) 50438959 หัวข้อเลือกสรรในระบบสมองกลฝังตัว 
Selected Topics in Embedded System 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504494 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Co-Operative Education for Electrical Engineering I 

6(0-18-6) 50449459 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า   
Co-Operative Education  for  Electrical Engineering   

6(0-18-6) ปรับรหัส/ เปลี่ยนชื่อ/ ปรับ
เนื้อหา 

504495 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Co-Operative Education for Electrical Engineering II 

6(0-18-6)     

ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ คงเดิม 
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หมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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หมายเลข  7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 


