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คํานํา 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ไดจัดทําข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรฉบับน้ีไดจัดทําใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปจจุบัน มุงเนนการพัฒนาทางพลังงานโดยเฉพาะพลังงาน
ไฟฟา เนนการพัฒนาแบบย่ังยืนโดยอาศัยนวัตกรรมไฟฟาและตอบสนองตอความตองการทางสังคม
และอุตสาหกรรม รองรับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาสมัยใหมและการจัดการ บริหารพลังงานใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด การใชพลังงานทดแทน โดยการพิจารณาทางเลือกของการใชพลังงาน 
รวมทั้งศึกษาการวางแผน ออกแบบระบบไฟฟา และการควบคุมระบบไฟฟา รวมถึงการพัฒนาการ
ผลิต และการสงจายไฟฟาแรงสูง เพื่อเปนวิศวกรไฟฟามืออาชีพ ทั้งน้ีเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณ ตอบสนองตอความตองการบุคลากรในสายวิชาชีพดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยี 

หลักสูตรฉบับน้ีประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษา การดําเนินการ โครงสรางของหลักสูตร ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล 
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร  ทั้งน้ีการนําหลักสูตรฉบับน้ีไปใชดําเนินการจัดการเรียนการสอนควร
พิจารณาใหสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร เพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินการและตรง
ตามความตองการของทุกภาคสวน 

 

 

                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
                  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
  ช่ือภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
  ช่ือยอภาษาไทย  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
  ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Eng. (Electrical Engineering) 
 
3.  วิชาเอก  
  ไมม ี
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไมนอยกวา 149 หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาชีพ  
 5.3 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 25 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4  การรับเขาศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางชาติที่เขาใจภาษาไทยเปนอยางดี 
 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                       
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 
  สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร  
           ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559  วันที่ 6 มิถุนายน 2559 
   ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
  สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร                    
           ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 141-6/2559  วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
   ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 155-7/2560  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรไฟฟา 
2) เจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรไฟฟา 

  3) ผูสอนในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
4) ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรมไฟฟา 
 

9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ช่ือ – สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายสันติ  การีสันต 
3 8015 00050 07 2 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2543 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2 นายไพโรจน  แสงอําไพ 
3 9098 00772 78 9 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2541 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

3 นายจีรวัฒน  โสภาจารย 
1 9399 00029 87 9 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา-การวัดคุมฯ), 2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

4 นางสาวนทิตา  จิรโสภณ    
1 9299 00034 97 0 

อาจารย วศ.ม. (วิทยาการหุนยนตและ                   
ระบบอัตโนมัติ), 2555 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2551 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5 นายอภิรัญธ จันทรทอง 
3 8097 00202 83 3 

อาจารย ค.อ.ม. (ไฟฟา), 2547 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2544 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคใต 

 



มคอ.2 

3 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

   11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    การพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสําคัญเปน
อยางย่ิงตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ซึ่งตองการ
วิศวกรที่มีความรู ความเช่ียวชาญทั้งดานทฤษฎีและทักษะปฏิบติั ที่สามารถยกระดับการแขงขัน การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรู การถายทอดความรูและการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันทุก
ระดับไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)     

    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรโดยตรง 
ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําใหตองมีการพัฒนาองคความรู
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความรูและสามารถบูรณาการความรู ดาน
วิศวกรรมไฟฟากับสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะปฏิบัติที่มีความ
เช่ียวชาญและทําใหประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีและสามารถแขงขันทางการคาในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community: AC) และตลาดโลกได 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม    

   การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความ
ตองการพึ่งพาเทคโนโลยี กอใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีน้ัน สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีที่เปนรูปธรรม  การ
บริหารจัดการทรัพยากรทางดานวิศวกรรมศาสตร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดลอมจากการผลิต
พลังงานไฟฟา การเพิ่มโอกาสการแขงขันทางการคา และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งมีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเพื่อสรางความมั่นคงใหกับประชากร ชุมชนและธุรกิจ 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถี
สังคมไทย 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ  
ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   การพัฒนาและเสริมสรางองคความรู เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทางดาน
วิศวกรรมศาสตร จําเปนตองมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษา ซึ่ง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาน้ี ไดถูกพัฒนาข้ึนเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการในการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความเช่ียวชาญทางดานวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อรองรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ และการสรางศักยภาพใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี 
โดยเนนการสรางองคความรูใหม เทคโนโลยีทางดานกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม และสามารถประยุกต และบูรณาการความรู
เทคโนโลยีดานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางหลากหลาย อาทิ ดานพลังงานทดแทน ดานสิ่งแวดลอม ดาน
วัสดุ และดานชีววิทยาศาสตร เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหมีการใชทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานการผลิตเพื่อสงออกและทดแทนการนําเขา 
รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดลอม 
โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาน้ี สามารถสรางวิศวกรหรือนักวิจัยที่มี
ความรูและความสามารถในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนการยกระดับการศึกษาของชาติ เพื่อให
สามารถผลิตวิศวกรไฟฟาที่มีคุณภาพ และยังชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนของสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟามีความเขมแข็งดานการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
สูความเปนเลิศ สามารถช้ีนําและกําหนดทิศทางความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตอแนวทางการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนหลักสูตรที่มุงเนนดานผลิต
บัณฑิตที่มีความรู ความเช่ียวชาญมีทักษะการปฏิบัติและสามารถพัฒนาองคความรูสูการสราง
นวัตกรรมที่มีคุณภาพตอสังคมและประเทศชาติ  ทั้งน้ีเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางมีคุณภาพ และสรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและประชาคมโลก รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากน้ีหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ยังมุงเนนการสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อใหบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม มีความคิดเชิงสรางสรรค รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
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13. ความสัมพันธกับหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นดังน้ี 

   13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 

    13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก รายวิชาในกลุมวิชาภาษา กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุม
วิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ซึ่งเปดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป 

      13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
เปดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป  

   13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาอ่ืน 

      09-211-104  การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-3-5) 

   13.3 การบริหารจัดการ 

     การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับ
อาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการ
สอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

   ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมไฟฟา ระบบควบคุมทั้งดานทฤษฎี
และปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

    1.2 ความสําคัญ 

  ความตองการของประเทศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในงานวิศวกรรมไฟฟาสาขาตางๆ เพื่อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัยและ
วางแผน รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆมาประยุกตใช ใหเหมาะสมกับทรัพยากร 
สภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมไทย  

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ภารกิจดานวิชาการ ซึ่งมีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศและเพื่อให
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความรู ความเช่ียวชาญ สามารถวิเคราะห ออกแบบและทํางานในระบบ
ไฟฟา ระบบควบคุมทางดานวิศวกรรมไฟฟา และสามารถใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟาใน
งานดานอุตสาหกรรม ธุรกิจ การสื่อสาร การเกษตรและอื่นๆ  มีความคิดสรางสรรคอยางมี
ระบบ สามารถนําองคความรูไปบูรณาการและประยุกตใชในการแกไขปญหา รวมทั้งสามารถสราง
งานพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงย่ิงข้ึน เพื่อกอใหเกิดความรูและเทคโนโลยีใหมๆ อันเปนวิวัฒนาการ
ที่ย่ังยืนและไมหยุดย้ัง กอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

    1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู จักกาลเทศะ และทําหนาที่เป นพลเมืองดี
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ 
ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ 

  2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว 
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

  3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ 
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  

  4) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน 
เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางาน 

         5) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง
เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1) ปรับปรุงหลักสูตร ใหมี

มาตรฐานตามที่ สกอ. 
กําหนด และมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานและขอบังคับ
ของสภาวิศวกร ตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

 

1) พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF)  

2) จัดหลักสูตรใหมีรายวิชา
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามเกณฑของสภาวิศวกร 

3) ติดตามประเมินการใชหลักสูตร
อยางตอเน่ือง 

4) สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

 
 
5) สํารวจภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต 
 
6) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป 

1) หลักสูตรไดรับการรับรองจาก สกอ. 
 
 
 
2) หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภา

วิศวกร 
 
3) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ทุก ๆ 1 ป 
4) รายงานผลการประเมินความ          

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดย 
มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย         
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5) รายงานผลสํารวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต โดยบัณฑิตตองมี
งานทําไมนอยกวารอยละ 80 

6) รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ป 

 

2) พัฒนาศักยภาพของอาจารย
บุคลากร ใหมีความรูทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 

1) สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย
เปนวิทยากรหรือกรรมการสภา
วิศวกร 

2) จัดใหมีอาจารยพี่เล้ียงและการ
ปฐมนิเทศสําหรับอาจารยใหม     
ปละ 1 ครั้ง 

3) สงเสริมใหอาจารยและบุคลากร
ที่เก่ียวของเขารับการอบรมหรือ
พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

 
4) สนับสนุนการศึกษาตอและการ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

1) อาจารยเปนวิทยากรหรือกรรมการ
สภาวิศวกร 

 
2) อาจารยใหมทุกทานไดรับการ

ปฐมนิเทศและมีอาจารยพี่เล้ียง 
 
3) อาจารยและบุคลกรทุกทาน   

ไดรับการพัฒนาและเขารวมการ
ฝกอบรม สัมนาทางวิชาการ        
ไมนอยกวา 1ครั้ง/คน/ป  

4) อาจารยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกและตําแหนงทาง
วิชาการ เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของ
จํานวนอาจารยประจํา 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
3) พัฒนาดานการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ สามารถเขาสู
ประชาคมอาเซียน และ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1) พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ใหมี
ทักษะภาษาอังกฤษพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน 

 
2) พัฒนาศักยภาพการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
เปนพื้นฐาน 

3) สนับสนุนทรัพยากร เพื่อสราง
ความพรอมในการจัดการเรียน
การสอน 

1) ใชภาษาอังกฤษในเอกสารการ
นําเสนอ เอกสารการสอน          
ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชา
ที่เปดสอน 

2) ใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐานในการ
เรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 
80 ของรายวิชาที่เปดสอน 

3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอ
การเรียนการสอนเฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4) พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ 
และนวัตกรรม ใหมีคุณภาพ 
และนําผลที่ไดมาปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน 

1) สนับสนุนส่ิงอํานวยความ
สะดวกและสรางความเขมแข็ง
ดานการวิจัย 

 
 
2) ผลักดันใหมีงานวิจัยที่เกิดจาก

ความรวมมือกันระหวาง
อาจารยประจําและนักศึกษาใน
หลักสูตร 

3) สงเสริมใหมีการบูรณาการ
ระหวาง งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ           
การบริการวิชาการ และการ
เรียนการสอน 

1) ระดับความพึงพอใจของอาจารย
ผูสอนในการไดรับการสนับสนุน ส่ิง
อํานวยความสะดวกในการทําวิจัย
เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

2) งานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางอาจารยประจําและ
นักศึกษาในหลักสูตรอยางนอย        
1 เรื่องตอป 

3) จํานวนงานวิจัย หรือส่ิงประดษิฐที่
ไดบูรณาการกับการบริการวิชาการ
และการเรียนการสอนอยางนอย                
1 เรื่องตอป 

5) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ครุภัณฑที่จําเปนตอการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

 

1) จัดทําแผนความตองการและ
งบประมาณเพื่อปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานและครุภัณฑ
ที่สอดคลองกับความตองการ
ของหลักสูตร 

1) รายการครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ไมนอยกวารอยละ 20
ของครุภัณฑที่ตองการของหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

   ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

   มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต
ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

   ไมม ี

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม 

   ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม 

   ภาคฤดูรอน มิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางไฟฟา 
สาขาวิชาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ 

  2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางไฟฟา 
สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 

  2.2.3 ทั้งขอ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

  - โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 

  - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

  - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 นักศึกษาใหมมีความรูพื้นฐานและความสามารถที่แตกตางกัน โดยเฉพาะรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลตอผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาดังกลาว
และรายวิชาที่ตอเน่ืองตลอดการศึกษา 

2.3.2 นักศึกษาใหมมีปญหาในการปรับตัวดานสังคมและระบบการเรียน ในมหาวิทยาลัย 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานกอนเปดภาคการศึกษาแรกในรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ตามความจําเปน โดยข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.4.2 กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลและใหคําแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนและ
การปรับตัวแกนักศึกษาใหมอยางใกลชิด และมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน เพื่อให
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับปรัชญา อัตลักษณ กฎ ระเบียบ วินัย บทลงโทษ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย 
แนะนําการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การแบงเวลาเรียน เทคนิคการเรียน และการทํากิจกรรมตางๆ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกลุมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาใหม นักศึกษารุนพี่ 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

1 15 15 15 15 15 

2  15 15 15 15 

3   15 15 15 

4    15 15 

รวม 15 30 45 60 60 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 15 15 

  2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

1 15 15 15 15 15 

2  15 15 15 15 

3   15 15 15 

4    15 15 

รวม 15 30 45 60 60 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 15 15 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) มีรายละเอียดดังน้ี 

         2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. รายรับเงินรายได       
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360000 
จํานวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 
รายรับเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

 

  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. งบบุคลากร (คาจางลูกจางชั่วคราว) 168,000 173,000 189,000 203,000 220,000 
2.งบดําเนินงาน (ตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ) 200,000 300,000 400,000 50,000 50,000 
3.งบลงทุน (คาครุภัณฑหองปฏิบัติการ) 250,000 300,000 400,000 500,000 500,000 
4.งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/บริการ
วิชาการ/ทุนการศึกษา) 

100,000 200,000 300,000 350,000 350,000 

5.งบรายจายอ่ืน (โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวม 748,000 1,013,000 1,329,000 1,143,000 1,160,000 
จํานวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 
รายจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน 24,933 16,883 14,767 9,525 9,667 

  
 2.7 ระบบการศึกษา 
      แบบช้ันเรียน 
    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
    แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
    อื่น ๆ (ระบุ) 
 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเทียบโอน 
ผลการเรียน พ.ศ. 2551 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร              ไมนอยกวา 149 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                              ไมนอยกวา  32 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
   1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต 
   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
   1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 2 หนวยกิต 
   1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 6 หนวยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไมนอยกวา 111 หนวยกิต 
   2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   
    2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต 
        2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 13 หนวยกิต 
   2.2 วิชาเฉพาะดาน   
        2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 71 หนวยกิต 
    2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หนวยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 

3.1.3 รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                              ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
     1.1 กลุมวิชาภาษา                                  ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 
      ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
          1.1.1 รายวิชาภาษาไทย 
   01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

   01-011-002  ทักษะการอานภาษาไทย  
Thai Reading Skills 

3(3-0-6) 

   01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(3-0-6) 

   01-011-004  ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(3-0-6) 

   01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  
Academic Reading and Writing  
 

3(3-0-6) 
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     และเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี      
   1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ 

   01-312-001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

   01-312-002  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
English Communication Skills 

3(3-0-6) 

   01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  
English Conversation 

3(3-0-6) 

   01-312-004  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

   01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing Skills in English 

3(3-0-6) 

   01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

   01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
English for Science 

3(3-0-6) 

   01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

   01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malay for Communication   

3(3-0-6) 

   01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication   

3(3-0-6) 

   01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication   

3(3-0-6) 

   01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
French for Communication   

3(3-0-6) 

   01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 
German for Communication   

3(3-0-6) 

      

     1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           ไมนอยกวา    6    หนวยกิต 
         ใหศึกษา 3 หนวยกิตในวิชาตอไปน้ี 

   01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
    Citizen and Public Consciousness  
       และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

       1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร 
   01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม   3(3-0-6) 
    Morals and Ethics  
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   01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
    Human Relations and Personality Development 
   01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
3(3-0-6) 

   01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

   01-021-005 สารัตถะแหงความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

   01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(3-0-6) 

   01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(2-2-5) 

   01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 
Art of Shadow Play 

3(3-0-6) 

   01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

   01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

      1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร 
   01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
    Society and Government  
   01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
    Society Culture and Civilization  
   01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
    Thai Civilization in Globalization Context  
   01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6) 
    Peace and Human Security  
   01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
    Thai Studies  
   01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 
    Law and Legal Systems  
   01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
    ASEAN Studies  
   01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
    Life and Sufficiency Economy  
   01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
    Community Studies  
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   01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 
    Southern Cultures and Traditions  
   01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Economics for Everyday Use  
   05-022-013 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
    Entrepreneurship  
   05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 
    Personal Financial Planning  
      

     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี             ไมนอยกวา    3    หนวยกิต 
        ใหเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

          1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร 
   02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
    Great Moments in Science  
   02-031-002 มนุษยกับชีวมลฑล 3(3-0-6) 
    Man and Biosphere  
   02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคม ี 3(3-0-6) 
    Man and Chemical Products  
   02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
    Man and Environment  
   02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
    Environment and Resources Management  
   02-031-006 ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
    Natural Resource Sustainability  
   02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
    Drugs and Narcotics  
   02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
    Waste and Pollution  
   02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
    Alternative Energy Resources  
          1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
   01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
    Information Technology for Study Skills  
   02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
    Computer Technology  
      



มคอ.2 

16 

 

     1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                                ไมนอยกวา    3    หนวยกิต 
        ใหเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

   02-040-001 คณิตศาสตรในชึวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Mathematics for Everyday Use  
   02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
    Beauty of Mathematics  
   02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 3(3-0-6) 
    Mathematics for Arts  
   02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
    Mathematics for Business  
   02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
    Mathematics for Science  
   02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Statistics for Everyday Use  
      

    1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ             ไมนอยกวา    2    หนวยกิต 
        ใหเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

   01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
    Health and Well- Being  
   01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
    Thai Performing Arts 

   01-050-003 การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
    Health Care  
   01-050-004 ผูนํานันทนาการ 2(1-2-3) 
    Recreation Leadership  
   01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
    DanceSport  
   01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
    Leisure Cycling  
   01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 
    Physical Education  
   01-050-008 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
    Football  
   01-050-009 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
    Basketball  
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   01-050-010 ตะกรอ 1(0-2-1) 
    Takraw  
   01-050-011 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
    Futsal  
   01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
    Badminton  
   01-050-013 วายนํ้า 1(0-2-1) 
    Swimming  
   01-050-014 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 
    Volleyball  
   01-050-015 เทนนิส 1(0-2-1) 
    Tennis  
   01-050-016 กอลฟ 1(0-2-1) 
    Golf  
      

     1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป)                      ไมนอยกวา       6     หนวยกิต  
 นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต  โดยตองเปนรายวิชา
ในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558   

   

  2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไมนอยกวา 111 หนวยกิต 
     2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                                 

     2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน  21 หนวยกิต 
        ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

   01-001-203 เคมีพื้นฐาน 4(3-3-7) 
    Fundamental Chemistry  
   01-002-101 ฟสิกส 1 4(3-3-7) 
    Physics I  
   01-002-102 ฟสิกส 2 4(3-3-7) 
    Physics II 

 

   01-003-101 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 
    Mathematics I 
   01-003-102 คณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 
    Mathematics II  
   01-003-203 คณิตศาสตร 3 3(3-0-6) 
    Mathematics III  
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       2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                    จํานวน    13    หนวยกิต 
    ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

   09-211-101 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-1) 
     Basic Electrical Engineering Laboratory 
   09-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
     Engineering Drawing  
   09-211-103 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
     Engineering Materials  
   09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
     Computer Programming  
   09-211-212 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
    Engineering Mechanics   
     2.2 วิชาเฉพาะดาน                                   

        2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม                      จํานวน    71    หนวยกิต 
        ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

   09-211-105 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
     Digital Circuits  
   09-211-206 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
     Electric Circuits  
   09-211-207 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
     Electric Circuits Laboratory  
   09-211-208 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
     Engineering Electronics  
   09-211-209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  1(0-3-1) 
     Engineering Electronics Laboratory  
   09-211-210 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
     Electromagnetic Fields  
   09-211-211 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
     Electrical  Engineering  Mathematics  
   09-212-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 
     Electrical Instruments and Measurements 
   09-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
     Microcontroller  
   09-212-303 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
     Control Systems  
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   09-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
    Control Systems Laboratory  
   09-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
     Electrical Machines   
   09-213-202 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  1(0-3-1) 
     Electrical Machines Laboratory   
   09-213-303 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 
     Power Electronics  
   09-213-304 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1(0-3-1) 
     Power Electronics Laboratory  
   09-213-305 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 
     Electric Drives   
   09-213-306 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวยไฟฟา 1(0-3-1) 
     Electric Drives Laboratory    
   09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
     Electrical Power System  
   09-214-302 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 1(0-3-1) 
     Electrical Power System Laboratory  
   09-214-303 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 
     High Voltage Engineering  
   09-214-304 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
     Electrical Systems Design  
   09-214-305 ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟา 1(0-3-1) 
     Electrical System Design Laboratory  
   09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
     Power System Protection  
   09-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง 1(0-3-1) 
     Power System Protection Laboratory  
   09-214-408 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 
     Power Plant and Substations  
   09-215-301 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-1) 
     Electrical Engineering Seminar  
   09-215-302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1           2(1-3-3) 
     Electrical Engineering Project I  
   09-215-403 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2           4(1-9-6) 
    Electrical Engineering Project II  
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   และเลือกศึกษาอีก 7 หนวยกิต จากทางเลือก 1 หรือ ทางเลือก 2 ตอไปน้ี 
   ทางเลือก 1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 
   09-215-404 การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทาง

วิศวกรรมไฟฟา 
1(0-2-1) 

    Preparation for Internship in Electrical Engineering 
   09-215-405 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 3(0-40-0) 
    Internship in Electrical Engineering  
   09-215-407 กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ    3(3-0-6) 
    Case Study on Professional Areas 
   ทางเลือก 2 แผนสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 
   09-215-406 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 1(0-2-1) 
    Preparation for Co-operative Education in 

Electrical Engineering 
 

   09-215-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6(0-40-0) 
    Co-operative Education in Electrical Engineering 
         2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม                    ไมนอยกวา    6    หนวยกิต 

        ใหเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
   09-211-313 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
     Numerical Methods for Engineering  
   09-212-305 ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
    Industrial Automation Control Systems  
   09-212-306 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
     Industrial Process Control  
   09-212-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
     Programmable Logic Controller  
   09-212-408 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
     Industrial Instrumentation  
   09-212-409 การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
    Microcontroller Applications  
   09-213-307 พลังงานทดแทน  3(2-3-5) 
     Renewable Energy  
   09-214-409 วิศวกรรมสองสวาง 3(2-3-5) 
    Illumination Engineering  
  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี              ไมนอยกวา    6      หนวยกิต 
                   นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปด
สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
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 3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (2) 3(T-P-E) 
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
01-002-101 ฟสิกส 1 4(3-3-7) 
01-003-101   คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 
09-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
09-211-103 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)  
 รวม 22  หนวยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (3) 3(T-P-E) 
01-001-203 เคมีพื้นฐาน 4(3-3-7) 
01-002-102 ฟสิกส 2 4(3-3-7) 
01-003-102  คณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 
09-211-101 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-1) 
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-3-5) 
09-211-105 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
 รวม 21  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (4) 3(T-P-E) 
01-003-203 คณิตศาสตร 3 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (1) 1-2(T-P-E) 
09-211-206 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
09-211-207 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
09-211-208 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
09-211-209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  1(0-3-1) 
09-211-210 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
09-211-212 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 รวม 21-22  หนวยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  

UU-VWX-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาคณิตศาสตร  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (1) 3(T-P-E) 
09-211-211 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
09-212-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 
09-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
09-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา  3(3-0-6) 
09-213-202 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  1(0-3-1) 
 รวม 22  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(T-P-E) 
09-212-303 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
09-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
09-213-305 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  3(3-0-6) 
09-213-306 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวยไฟฟา  1(0-3-1) 
09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
09-214-302 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 1(0-3-1) 
09-215-301 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา  1(0-3-1) 
09-21X-YZZ วิชาเลือกทางวิศวกรรม (1) 3(T-P-E) 
 รวม 19  หนวยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (2) 0-1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (2) 3(T-P-E) 
09-213-303 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 
09-213-304 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1(0-3-1) 
09-214-303 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 
09-214-304 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
09-214-305 ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟา  1(0-3-1) 
09-215-302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1           2(1-3-3) 
09-21X-YZZ วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2) 3(T-P-E) 
 รวม 19 - 20 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
09-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง 1(0-3-1) 
09-214-408 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 
09-215-403 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2            4(1-9-6) 
09-215-404 การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางวิศวกรรมไฟฟา 
1(0-2-1) 

09-215-407 กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2)  3(T-P-E) 
 รวม 21  หนวยกิต 
   

   
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

09-215-405 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 3(0-40-0) 
 รวม 3  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
09-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง 1(0-3-1) 
09-214-408 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 
09-215-403 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2            4(1-9-6) 
09-215-406 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมไฟฟา 
1(0-2-1) 

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2)  3(T-P-E) 
 รวม 18  หนวยกิต 

   
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

09-215-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6(0-40-0) 
 รวม 6  หนวยกิต 
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    3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 UU-VWX-YZZ 
  UU   หมายถึง คณะ หรือ วิทยาลัย 
   01  คือ  คณะศิลปศาสตร 
   02  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   05  คือ  คณะบริหารธุรกิจ 
     09  คือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
             V   หมายถึง สาขา 

0   คือ  สาขาศึกษาทั่วไป   
3   คือ  สาขาภาษาตางประเทศ 

  WX หมายถึง  กลุมวิชา/วิชายอย 
       10 หมายถึง กลุมวิชาภาษา 
        11  คือ  รายวิชาภาษาไทย 
        12  คือ  รายวิชาภาษาอังกฤษ 
        13  คือ  รายวิชาภาษาจีน 
        14  คือ  รายวิชาภาษามลายู 
        15  คือ  รายวิชาภาษาญี่ปุน 
        16  คือ  รายวิชาภาษาเกาหล ี
        17  คือ  รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
          18  คือ  รายวิชาภาษาเยอรมัน 
       20 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
        21  คือ  รายวิชามนุษยศาสตร 
        22  คือ  รายวิชาสังคมศาสตร 
       30 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
        31  คือ  รายวิชาวิทยาศาสตร 
        32  คือ  รายวิชาเทคโนโลยี 
       40 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร 
       50 หมายถึง กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
 ZZ หมายถึง  ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
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    สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
                  V   หมายถึง สาขา 
 0   คือ  สาขาศึกษาทั่วไป 
 1   คือ  สาขาวิศวกรรมโยธา 
 2   คือ  สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
 WX หมายถึง สาขาวิชา (หรือกลุมวิชา) /วิชายอย 
 00 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
  01 คือ  วิชายอยเคม ี
  02 คือ  วิชายอยฟสิกส 
  03 คือ  วิชายอยคณิตศาสตร   
          10  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  11  คือ  วิชายอยพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  12  คือ  วิชายอยการวัด เครื่องมือวัดและวิศวกรรมระบบควบคุม 
  13  คือ  วิชายอยการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 
  14  คือ  วิชายอยระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
  15  คือ  วิชายอยการบูรณาการและเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 

                    Y หมายถึง ปที่ควรศึกษาหรือระดับการศึกษา 
 0     แทนรายวิชาไมกําหนดช้ันปที่ควรศึกษา   

           อาจจะศึกษาในช้ันปใดกไ็ดในระดับปริญญาตร ี
    1     แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 1 
     2     แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 2 

   3     แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 3   
    4     แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 4 

 ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
 
                 ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
 C(T-P-E) 
  C   หมายถึง  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
  T   หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี 
  P   หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
  E   หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงการคนควานอกเวลา 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
 

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน การอาน และการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การสื่อความคิดดวย
การพูดและการเขียน และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการนําเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in listening, 
speaking, reading, and writing; reading and listening for main idea; speaking 
and writing to express ideas; applications of multimedia technology in 
presentation 

  
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย 

Thai Reading Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประเภทของวรรณกรรมไทย การใชภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและภาษา
อุปมาอุปมัย กลยุทธในการถอดความ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และประเมินคา
วรรณกรรมไทย การฝกทักษะในการอานตํารา นิยาย บันเทิงคดี และสารคดี             
ความแตกตางระหวางการอานออกเสียงกับการอานไมออกเสียง เทคนิคในการอาน
แบบเร็ว การใชหองสมุดและสื่อตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควา 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language; 
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel, 
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud and 
silent reading; speed reading techniques; the use of library and media 
resources for individual study 
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01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 สํานวน และรูปแบบการเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 
ขอความ และเรียงความ เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี 
บทละคร และรอยแกว หลักการและกลยุทธในการเขียนเชิงสรางสรรค เทคนิคใน 
การราง การแกไข และการเรียบเรียง การฝกใหเกิดแนวคิด และรูปแบบสํานวน
โวหาร การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and editing 
techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles; practical 
skills development in writing 

  
01-011-004 ศิลปะการพูด 

Art of Speaking  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ชนิด และรูปแบบของการพูด การพูดแบบไมตองเตรียม การพูดแบบกลอนสด การพูด
ตามตนราง และการพูดจากความจํา การกลาวคําอวยพร การตอบรับ และการปฏิเสธ 
การสัมภาษณ การเจรจาตอรอง การประมวล และเสนอแนวคิด การพูดนําเสนอ          
กลยุทธในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใชกริยาทาทาง และนํ้าเสียง กริยามารยาท
ในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript, and 
memorized speaking; greetings; accepting and refusing complements, job 
interview; negotiation; organization and presentation of ideas; presenting 
presentation; public speaking strategies; skills in using gestures and tone; 
manners matter in speech 
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01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 รูปแบบของภาษาเขียนเอกสาร และตําราทางวิชาการ ความรูพื้นฐาน และทักษะทาง
ปญญาที่จําเปนในการอาน และการเขียน วิธีการสืบคนขอมูล และการอางอิง ทักษะใน
การคิดวิเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป และประเมินเน้ือหาสาระใน
การอานเชิงวิชาการ การฝกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบตาง ๆ งานที่มอบหมายใน         
การอาน และเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information and 
reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, analyzing, 
summarizing, and evaluating academic reading; practicing writing in 
various forms; class discussion, reading and writing assignments 
 

  
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

English for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 
 

ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และไวยากรณที่ไม
ซับซอน คําศัพท และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use 
 

  
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

English Communication Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ คําศัพท และไวยากรณที่จําเปนในการ
สื่อสาร การอานเรื่องสั้น การเขียนเพื่อสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
grammar necessary for communication; reading short passages; writing to 
communicate 
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01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การทักทาย การแนะนําตนเอง และผูอื่น การกลาวลา การขอโทษ การขอบคุณ        
การกลาวแสดงความรูสึกยินดี และเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย การพูด
โทรศัพท การซื้อขาย และตอรองราคา การสั่งอาหาร การสอบถาม และบอกทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; apologizing; 
thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy; giving opinions; 
making an appointment; telephoning; purchasing and bargaining; ordering 
food; asking and giving directions 

  
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

Reading Skills in English  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 กลยุทธในการอาน การหาหัวขอเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียดสนับสนุน  
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบท คําเติม คําอางอิง       
การคาดการณ และการทํานายขอความลวงหนา ขอเท็จจริง และความคิดเห็น การ
อานแบบเร็ว การลําดับเหตุการณ การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting details; 
using English-English dictionary; guessing the meaning using contextual 
clues, affixes and references; previewing and predicting; facts and 
opinions; speed reading; sequencing; inference 
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01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing  Skills in English  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความคลายคลึง และความแตกตางระหวางภาษาพูด และภาษาเขียน การเขียน
ประโยค การเขียนเรียงความระดับยอหนา ประเภทของงานเขียน การกรอกแบบฟอรม 
การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน และการจดขอความโดยยอ การเขียน
สรุปจากเรื่องที่อาน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form filling, 
personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a summary 
from reading articles 

   
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

English for Work  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การอานประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว และจดหมายสมัครงาน       
การสัมภาษณงาน โครงสรางองคกร คําศัพท และสํานวนเพื่อการปฏิบัติงาน         
และการสื่อสารในสํานักงาน การนําเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; job 
interview; organization chart; vocabulary and expressions for working and 
communicating in offices; presentation 
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01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
English for Science  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ลักษณะของภาษา และวจนิพนธที่ใชในบทความ และตําราทางวิทยาศาสตร ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทาง และวากยสัมพันธ ภาษาวิชาการดานวิทยาศาสตร  
คําศัพทที่ใชทั่วไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร ลักษณะรูปแบบของกรรมวาจกที่ใช
ในภาษาวิทยาศาสตร การฝกทําหมายเหตุประกอบภาพ การฝกอาน และอภิปรายกลุม
เกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic 
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic 
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive 
structures in scientific language; practicing writing annotation of diagrams; 
practicing reading scientific articles and group discussion 

  
01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร รูปแบบอักษรภาษาจีน การออกเสียง
ภาษาจีน โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหนงคํา และไวยากรณ คํา 
ถอยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในชีวิตประจําวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and grammar; 
common Mandarin words, phrases and expressions for everyday use 
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01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายู และอักษรรูมี คําที่ใชทั่วไป และการอานออกเสียง  
คํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนในการฟง และการ
สนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคํา และสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; basic 
skills in listening and speaking for everyday conversation with 
appropriate expressions 

  
01-315-011 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 

Japanese for Communication  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ การออกเสียงภาษาญี่ปุน คํา ถอยคํา
และประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟง และการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคํา
และสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and Kanji; 
Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and sentences; basic 
skills in listening and speaking everyday conversation with appropriate 
expressions 

   
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

Korean for Communication  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 อักษรฮันกึล การออกเสียงภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ การวางตําแหนงของคํา 
และโครงสรางประโยค การใชถอยคําในภาษาเกาหลี ทักษะเบื้องตนในการฟง และการ
สนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคํา และสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; word 
order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in listening and 
speaking everyday conversation with appropriate expressions 
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01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 
French for Communication  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส คํา และถอยคําธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณ             
และโครงสรางประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟง และการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคํา และสํานวนภาษาที่ถูกตอง การฝกทักษะในการอานบทความ และการเขียน
ขอความสั้นๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 

   
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 

German for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การออกเสียงภาษาเยอรมัน คํา และถอยคําธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณ          
และโครงสรางประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟง และการสนทนาในชีวิตประจําวัน
ดวยถอยคํา และสํานวนภาษาที่ถูกตอง การฝกทักษะในการอานบทความ และการ
เขียนขอความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; German 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 
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01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 

Morals and Ethics  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติของชีวิต ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม ความแตกตางระหวาง
คานิยม คุณธรรม และจริยธรรม แนวคิด และทฤษฎีทางจริยธรรม เปาหมาย           
และหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจริยธรรม และการตัดสินใจดวยคุณธรรม ทฤษฎี    
และประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย ความเช่ือมโยงระหวางศาสนาคุณธรรม     
และจริยธรรม กฎเกณฑทางคุณธรรม และจริยธรรม และการประยุกตใชเนนความเขาใจ 
และการปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction of 
values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; goal and 
criteria for ethical decision making and moral judgement; ethical theories 
and contemporary issues; the connection of religions, morals and ethics; 
ethical and moral criteria and application for understanding and proper 
practice for peaceful co-existence 

  
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality Development  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย              
การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการ และสังคม มารยาท
ทางสังคม และกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within organization 
and society; social manners and recreational activities; personality 
development 
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01-021-003 จิตวิทยาท่ัวไป 

General Psychology  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎี และแนวคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนามนุษย การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ การจูงใจ 
บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปจจัยทางจิตวิทยา และบทบาทของสังคมตอพฤติกรรม
ของมนุษย การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development; sensation, 
perception, learning, intelligence, emotion, motivation, personality, and 
mental health; psychological factors and social influences on human 
behavior; personal adjustments for quality of life 

  
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 

Human Essence and Fulfillment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 รางกาย และจิตวิญญาณ อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน ดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข สิ่งที่
มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี ความรู และประสบการณของมนุษยในทาง
ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร สถานะทางสังคม และการ
แสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-being; 
impacts on human beings on mental status, morals, believes, behavior, 
trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, culture, 
community, and technology; human experiences in art, music, literature, 
philosophy, and history; the status in society and the need for happiness 
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01-021-005 สารัตถะแหงความงาม 
Beauty Matters 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติของความงามตามภววิสัย และจิตวิสัย ความงาม และรสนิยม ความงามของ
มนุษย ความงามตามธรรมชาติ และความงามสรางสรรค คุณคาของความงาม      
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน  
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ มารยาทงามตามคติของไทย และการอยู
รวมกันอยางมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 

   
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 

Aesthetics in Art 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ลักษณะของศิลปะ ประเภทของงานศิลปะ รสนิยม คุณคาทางสุนทรียภาพเกี่ยวกับ
ความงาม ความสละสลวย ความเปนเลิศ ความนาสลด โศกนาฏกรรม ความตลก
ขบขัน และความเศราสลด ศิลปะวิจักษ คุณคาทางคุณธรรม และคุณคาทางปญญา
ของงานศิลปะ หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร ความสัมพันธระหวางศิลปะกับ
วัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, and 
dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; aesthetic 
judgment; culture and art interaction 
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01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต 
Musics for Life 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรบดนตรี ดนตร ีและสุนทรียศาสตร เน้ือหา และรูปแบบ
ของดนตรีบริสุทธ์ิ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง ทักษะในการอานภาษา
ดนตรี การฝกหัด และเลนดนตรีเฉพาะช้ิน เทคนิคในการเลนดนตรี การเลนดนตรีเปน
กลุมวง การเลน และแสดงดนตรีในรูปแบบตางๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment; music 
reading skills; individual practice and performing a particular instrument; 
playing techniques; ensemble playing; recital and performances of a 
variety forms of music  

   
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 

Art of Shadow Play 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประวัติของศิลปะการเลานิทานโดยการเลนเงา ลักษณะการเลนเงาในวัฒนธรรม
ทองถ่ินของประเทศตาง ๆ การเลนเงา และการสืบทอดวัฒนธรรมการเลนเงาจากตุรกี  
รูปแบบการเลนเงาในจีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคประกอบของการ
เลนหนังในภาคใตของไทย นายหนัง ลูกคูและมโหรี รูปหนัง และนิทานบทกลอน  
รูปแบบการเลนหนังในสังคมปจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; characteristics 
of shadow play in various cultures; the Ottoman shadow play and its 
Turkish descendants; forms of shadow play in China and the Southeast 
Asian countries; elements of Nang, the shadow play in the South of 
Thailand: the principal, the gamut of tones, puppet figures, and the 
repertoire scripts; pattern of Nang performance in contemporary society 
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01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต                                                        
Human Relations for Living 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
การสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัว และการทํางาน เทคนิคของการ
สรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธ และปญหา
ที่เกี่ยวของ 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and work; 
skill-building techniques in human relations; influential factors and 
related problems 

  
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชิวิต                                                                

Life Style Enhancement 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 สุขภาวะองครวม ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญญาทองถ่ิน พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย            
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation 
of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; 
pluralism and democratic ways of life; life-long learning for sustainable 
development 

  
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม                                                            

Citizen and Public Consciousness 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 องคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย กติกาทางสังคม   
สิทธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลาย และความแตกตาง ความรับผิดชอบตอ
สังคม หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง จิตสาธารณะ และจิตสํานึกทางศีลธรรม
ของพลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรม และการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 
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01-022-002 สังคมกับการปกครอง                                                                     
Society and Government 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการของระบบการเมือง และการปกครองของไทย อํานาจอธิปไตย           
และรูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย แนวความคิด ทฤษฎี    
และอุดมการณทางการเมือง สถาบัน และกระบวนการทางการเมือง ปจจัยเกื้อหนุน 
และปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms of 
government; democratic government; political concepts, theories, and 
ideology; political institutions and processes; supporting factors and 
obstacles to social and political changes 

  
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 

Society Culture and Civilization  
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพ และบทบาทของสังคม การสืบเสาะคนหาขอมูลทาง
ปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ   
และศาสนาที่มีบทบาท และผลกระทบตอสังคมทองถ่ิน และสังคมโลก ประเพณีที่
เกิดข้ึนบนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเช่ือของบุคคลในสังคม ประเพณีเชิง
วัตถุ และประเพณีเชิงวัตถุอวัตถุ ความสัมพันธระหวางประเพณีกับอารยธรรม 
องคประกอบในการยกระดับอารยธรรม เชน ระดับทางการเมือง และองคกรตาง ๆ 
ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และกริยา
มารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, and 
religious factors that affect societies locally and globally; culture as the 
human thought, concept and belief; material and immaterial culture; 
the relation between culture and civilization; factors leading to the rise 
of civilization: level of political and social organization of society, level 
of ethical and moral standards, integrity, and manners of individuals in 
society 
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01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 
Thai Civilization in Globalization Context  
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตก และตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตร และอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัย
ถึงปจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก และการปรับเปลี่ยน
อารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 

  
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 

Peace and Human Security  
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 ความหมาย และความสําคัญของสันติภาพ และความมั่นคงของมนุษย ปญหา
สันติภาพ และความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การพัฒนาที่ย่ังยืน
ดานสันติภาพ และความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การวิจัยดาน
สันติภาพ และความมั่นคงของมนุษย  
Concepts and definitions of peace and human security; problems of 
peace and human security in Southeast Asia; sustainable development 
of peace and human security in Southeast Asia; research on peace and 
human security 
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01-022-006 ไทยศึกษา 
Thai Studies  
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 ความเปนมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองของไทย ศาสนา  
ประเพณีไทย ภาษา และวรรณกรรมไทย ทัศนศิลป หัตถกรรม นาฏศิลป และดนตรี
ไทย อาหารไทย วัฒนธรรมพื้นบาน และภูมิปญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

  
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 

Law and Legal Systems 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite : - 

3(3-0-6) 

 ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมายไทย และกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย กฎหมาย
เฉพาะเรื่อง และกฎหมายพิเศษตาง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional 
law and administrative law; criminal code, civil and commercial code; 
consumer protection law; real estate law; special law  
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01-022-008  อาเซียนศึกษา      
ASEAN Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตร สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน ความหลากหลาย
ทางการเมือง และวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีที่โดดเดน ลักษณะพื้นที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ความขัดแยง และการรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน สังคมสมัยใหม และความเปนสากล การพัฒนา และความรวมมือ
ของอาเซียนดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน 
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอื่น  
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and 
cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms, 
natural resources, and environment; conflicts and cooperation of ASEAN 
countries; modernization and globalization; agricultural, industrialized 
and merchandized cooperation and development; ASEAN economic 
system; ASEAN Community development; roles of ASEAN on other 
regions 

  
01-022-009  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความเปนมา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสรางระบบเศรษฐกิจ
ไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต และชุมชน การบริหาร
จัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
โครงการพระราชดําร ิและการนํามาใชในภาคธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรม  
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in a 
family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community 
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01-022-010  ชุมชนศึกษา 
Community Studies  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดในการศึกษาชุมชน เทคนิค และวิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสาธารณสุขของชุมชน การวิเคราะหชุมชน  
การวางแผนชุมชน การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of community 
studies; tools used for community studies; process of community 
studies involving the physical environment, history, economy, society, 
politics, culture, and public health; community analysis; community 
planning; creating the community development project 

  
01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 

Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชน และความเช่ือ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิม และไทย
พุทธ เทศกาลเฉลิมฉลอง และงานรื่นเริง การอนุรักษ และรักษาประเพณีของชาวใต
ในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษา และกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in contemporary 
contexts; field studies and working activities  
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01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุนคาเสีย
โอกาส บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ การพิทักษสิทธ์ิ
และผลประโยชนของผูบริโภค เศรษฐกิจครัวเรือน การเปนผูประกอบการ  การเงิน
และการธนาคาร และกลไกราคากับการประยุกตในชีวิตประจําวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; entrepreneur; finance and banking; price mechanism and 
applications in everyday situations 

  
05-022-013 การเปนผูประกอบการ 

Entrepreneurship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความทาทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเปนผูประกอบการ สภาพสังคม       
และมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจ การบริหารจัดการ และภาวะผูนํา  
เทคนิคการตลาด การโฆษณาและการขาย ระบบ และหลักการบัญชี ระบบการเงิน
สําหรับธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ   
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social 
and human factors necessary to opening and operating a business; 
management and leadership; marketing techniques; advertising and 
sales; accounting principles and systems; business finance; writing a 
business plans 
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05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 
Personal Financial Planning 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน กระบวนการวางแผนทางการเงิน การบริหาร
รายได รายจาย และภาระหน้ีสิน การออม และทางเลือกการลงทุน การวางแผน
ประกัน การวางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนเพื่อการเกษียณ การเตรียมความ
พรอมกอนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; financial 
planning for retirement; preparation before investing 
  

  
01-001-203 เคมีพ้ืนฐาน 

Fundamental Chemistry  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

4(3-3-7) 

 มวลสารสัมพันธ และมูลฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง 
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอะตอม   
พันธะเคมี คุณสมบัติพิริออดิก สารเรพรีเซนทาทีฟ อโลหะ และโลหะแทรนซิช่ัน  เคมี
อินทรียเบื้องตน ปฏิบัติการทดลองใหครอบคลุมทุกเน้ือหา 
Stoichiometry and basis of atomic theory; properties of gases, liquids, 
solids, and solutions; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical 
kinetics; electronic structure of atoms; chemical bonds; periodic 
properties; representative elements; non-metals and transition metals; 
basic organic chemistry; laboratory work to be covered all topics  
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01-002-101 ฟสิกส 1 
Physics I 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

4(3-3-7) 

 กลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง แรง และการเคลื่อนที่ งาน และพลังงาน 
ระบบของอนุภาค การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง คุณสมบัติของสสาร การสั่น และคลื่น    
ความรอน กลศาสตรของไหล การประยุกตหลักการทางฟสิกส และปฏิบัติการทดลอง
ใหครอบคลุมทุกเน้ือหา 
Machanics of particles and rigid bodies:  force and motion, work and 
energy, system of particles, rotational motion of rigid body; properties 
of matter; vibrations and waves; heat; fluid mechanics; basic physics 
applications and laboratory work to be covered all topics 

  
01-002-102 ฟสิกส 2 

Physics II 
วิชาบังคับกอน: 01-002-101 ฟสิกส 1 
Prerequisite:  01-002-101 Physics I 

4(3-3-7) 

 ไฟฟาเบื้องตน องคประกอบของแมเหล็กไฟฟา การเหน่ียวนําแมเหล็กไฟฟา พื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส วงจรไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม  
การประยุกตหลักการทางฟสิกส และปฏิบัติการทดลองใหครอบคลุมทุกเน้ือหา 
Basic electricity;  elements of electromagnetism; electromagnetic 
induction; fundamental electronics;  A.C. circuits; electromagnetic waves; 
optics; modern physics; basic physics applications and laboratory work 
to be covered all topics 
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01-003-101 คณิตศาสตร 1 
Mathematics I 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ ลิมิต และความตอเน่ือง การหาอนุพันธ และปริพันธของ
ฟงกชันคาจริง และฟงกชันคาเวกเตอร การประยุกตอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด  
เทคนิคในการหาปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข 
Vector algebra in three dimensions; limits and continuity; differentiation 
and integration of real valued and vector valued functions of a real 
variable; applications of derivative; indeterminate forms; techniques of 
integration; numerical integration 

   
01-003-102 คณิตศาสตร 2 

Mathematics II 
วิชาบังคับกอน: 01-003-101 คณิตศาสตร 1 
Prerequisite:  01-003-101 Mathematics I 

3(3-0-6) 

 ปริพันธตามเสน พิกัดเชิงข้ัว แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงสองตัวแปร เวกเตอร เสน 
ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปร และการ
ประยุกต 
Line integral; polar coordinates; calculus of real valued functions of two 
variables; vector, line, plane and surfaces in three-dimensional space; 
calculus of real valued functions of several variables and their 
applications 
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01-003-203 คณิตศาสตร 3 
Mathematics III 
วิชาบังคับกอน: 01-003-102 คณิตศาสตร 2 
Prerequisite:  01-003-102 Mathematics II 

3(3-0-6) 

 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน และการประยุกต อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ปริพันธไมตรง
แบบลําดับ และอนุกรมของจํานวนจริง การกระจายอนุกรมเทยเลอร และการประมาณ
คาฟงกชันมูลฐาน 
Introduction to differential equations and their applications; 
mathematical inductions; improper integrals; sequence and series of 
real numbers; Taylor series expansions and approximation of 
elementary functions  

   
02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 

Great Moments in Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรากฏการณที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ผานมา เกี่ยวกับ
การคนพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร เชน รังสี
แกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุมเลือดของมนุษย เอกซเรย ทฤษฎีความอลวน 
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอรฟอรด และอตอม รังสีคอสมิค วิตามิน      
ยุคของไฟฟา เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอรมี ระเบิดปรมาณู การ
กอต้ังองคกรอนามัยโลก ไฟฟาพลศาสตรเชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส อนุภาคมูล
ฐานในดวงอาทิตย 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of 
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the 
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic 
bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus, 
solar neutrinos captured 
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02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล 
Man and Biosphere 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 วัฏจักร และรูปแบบของชีวมณฑล รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภทของ
ระบบนิเวศ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษชีวมณฑล ธรรมชาติของระบบนิเวศ             
แหลงพลังงานธรรมชาติ วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ประชากรโลกและกลุมที่อยูอาศัย  
ตัวประกอบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ เน่ืองจากธรรมชาติ และมนุษย  
การสรางสรรค และอนุรักษสุขภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อมนุษย 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem 
types; concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural 
energy resources; biogeochemical cycles; global population and 
communities; natural and human factors effecting biotic changes; 
creating and maintaining a healthy environment for human beings 

   
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี 

Man and Chemical Products 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ธาตุ และสารประกอบ ความสัมพันธระหวางสารเคมีกับชีวิตมนุษย ผลิตภัณฑทํา
ความสะอาด สารเคมีที่ปนเปอนในอาหาร และสารเติมในอาหาร ยา และสารเสพติด  
เครื่องสําอาง สารเคมีที่ใชในการเกษตร สารกัมมันตรังส ีและผลิตภัณฑปโตรเคมี  
ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย 
Elements and compounds; the relationship between chemical agents 
and human life, cleaning products; contaminated food and food 
additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical products; 
radioactive agents and petrochemical products; impacts of chemical 
agents on human beings 
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02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
Man and Environment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรณี และสิ่งทําลายดิน บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ นํ้า และมลพิษทางนํ้า สารปราบศัตรูพืช สารปนเปอนอาหาร          
การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population, community, and 
environment systems analysis; eco field trip required 

   
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา และสมดุล
ธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม   
การปองกัน และแกไขมลพิษ มลพิษกับปญหาสุขภาพ กฎขอบังคับเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน และการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; principles 
of ecology and natural balance; classifications of natural resources and 
their conservation; environmental pollution; preventing and solving 
pollution problems; pollution and health problems; law and regulations 
related to environmental impacts; integrated environmental 
management and sustainable development 
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02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Sustainability 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความย่ังยืน มลพิษสิ่งแวดลอม 
และผลกระทบตอสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน                 
การตัดสินใจ และหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความย่ังยืน พลังงาน
หมุนเวียน และแหลงพลังงานที่ย่ังยืน อัตราการใชพลังงานของชาติ และการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of sustainability; 
environmental pollution and social impacts; sustainable management 
of natural resources; decision making and ethical issues related to 
sustainable design; renewable energy and sustainable energy resources; 
national energy consumption and renewable energy development 

  
02-031-007 ยาและสารเสพติด 

Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การสํารวจสืบคนการใชยาในทางที่ผิด และการติดยาในสังคมของเรา ชนิดของสารเสพติด
และยาที่นํามาใชผิดประเภท สาเหตุ และปจจัยเสี่ยงของการติดยา และสารเสพติด  
วิทยาศาสตรของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยา เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางยา 
สมอง และพฤติกรรม อาการ และสัญญานแสดงของการติดยา และสารเสพติด การเยียวยา
รักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใชยา การขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และจิตสํานึก การใชชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of additive 
substances and drugs commonly abused; case and risk factors of drug abuse 
and addiction; neuroscience approach of addiction: the relations of drugs, 
brain and behavior; symptoms and signs of drug abuse and addiction; 
addiction treatments by medication, detoxification, behavioral and cognition 
therapy; living a drug-free life 
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02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 
Waste and Pollution 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แหลงกําเนิดของของเสีย และลักษณะสมบัติ ของเสียที่ยอยสลายได และยอยสลาย
ไมไดทางชีวภาพ ของเสียที่เปนอันตราย และไมเปนอันตราย การลดละเวน การใชซ้ํา 
และการแปรรูปของเสีย แหลงของมลภาวะ และสารมลภาวะ แหลงแพรมลภาวะใน
เชิงฟสิกส เคมีและชีวะ มลภาวะทางทัศนียภาพ และมลภาวะทางเสียง สารมลภาวะที่
เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ สารมลภาวะที่ยอยสลายได และยอยสลายไมไดทาง
ชีวภาพ มลภาวะที่เกิดจากฝมือของมนุษย ผลกระทบของของเสีย และมลภาวะตอ
สุขภาพ สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เปนดัชนีบงช้ีความเปนอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-biodegradable 
waste; hazardous waste and non-hazardous waste; waste reduce, reuse, 
and recycle (3Rs); sources of pollution and pollutants; physical, chemical 
and biological sources of waste exposure; visual and noise pollution; 
solid, liquid and gaseous pollutants; biodegradable and non-
biodegradable pollutants; pollutants from human activities; impacts of 
waste and pollution on health; waste free society as an index of 
civilization 

   
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก 

Alternative Energy Reources 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แหลงพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล นํ้าข้ึนนํ้าลง ไฟฟา
จากพลังนํ้า ลม และคลื่น ระบบ และกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูปของพลังงาน  
เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก การจัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, hydroelectric, 
wind, and wave energy; systems and methods of energy conversion; energy 
production technology; advantages and disadvantages of alternative energy; 
energy storages 
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01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
Information Technology for Study Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การประยุกตใชคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ วิธีแสวงหา
สารสนเทศ การวิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียง และนําเสนอ
สารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดการฐานขอมูล จริยธรรม และระบบ
ปองกันขอมูลสารสนเทศ การฝกฝน และการประยุกตใชระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information sources; 
information searching; information analysis and synthesis, information 
composition and presentation; data collection and database 
management; ethics and information protection; hands-on practice and 
information system applications 

  
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

Computer Technology 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร การประยุกตใช
สารสนเทศในองคการ เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ การออกแบบฐานขอมูล 
อีเมล การใชเบราวเซอร และโปรแกรมคนหา เครือขายสังคม คลาวดคอมพิวต้ิง            
การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ การใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร    
การฝกปฏิบัติ และการประยุกตใชงาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; information 
applications for organization; programming techniques, systems 
development, database design, e-mail, uses of browsers and search engines; 
social network, Cloud computing, web design, and web programming; using 
computer networks for communication; hands-on practice in computer 
applications 
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02-040-001  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวน คณิตศาสตรพื้นฐาน และการนําไปใช เชน เศษสวน ทศนิยม อัตราสวน 
รอยละ การช่ังตวงวัด การแปรผัน พื้นที ่และปริมาตร เรขาคณิตวิเคราะห สมการเชิง
เสน และกราฟ อัตราสวนตรีโกณมิติ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; variation; 
area and volume; analytic geometry; linear equations and graphs; 
trigonometric ratios; mathetacal skills and process and applications for 
everyday use 

   
02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร 

Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การมองเห็น และการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตรจากเน้ือหาสาระในเชิง
ศิลปะ และสุนทรียะของคณิตศาสตร การรูจําแบบ จํานวนเฉพาะ ความสามารถที่จะ
หารลงตัว ความสามารถถอดกรณท เลขคณิตมอดูลาร ทฤษฎีสุดทายของแฟรมา 
เลขฟบอนนาชี อัตราสวนทอง ทฤษฎีบทของปทาโกรัส สมมาตร ความไมมีทีส่ิ้นสุด 
แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การคนหาทรงตันเพลโตลําดับที่หก และภาพจินตนาการ
มิติที่สี่ เนนการอภิปรายในช้ันเรียน และการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetic, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing 
on class discussion and student presentation 
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02-040-003  คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 
Mathematics  for  Arts 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวน พื้นฐานเบื้องตนของพีชคณิต อสมการ และสมการเชิงเสน การช่ัง ตวง 
วัด สัดสวน และรอยละ กําไรขาดทุน การแปรผัน ทักษะ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรกับการนําไปใช   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear equation; 
weights and measurments; proportion and percentage; gain and loss; 
variation; mathematical skill and process and their application 

   
02-040-004  คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวน สัดสวน และรอยละ อสมการ และสมการเชิงเสน กําไรขาดทุน  
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา การประกัน คาบําเหน็จคานายหนา ทักษะ             
และกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; proportion and percentage; inequality and linear 
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; 
commission; mathematical skill and process and their application 

  
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 

Mathematics  for  Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเสน อสมการ และกราฟ ฟงกชันเลขช้ี
กําลัง และฟงกชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ เมทริกซ
และการประยุกต ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic function; 
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their 
application; mathematical skill and process and their application 
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02-040-006  สถิติในชีวิตประจําวัน 
Statistics for Everyday Use  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานทางสถิติ สถิติพรรณนา ความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะ
เปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปกติ การประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอย การ
ประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and 
probability distribution of random variables; binomial and normal 
distributions;  parameter estimation; hypothesis testing; correlation and 
regression analysis; statistical applications for everyday use 

   
01-050-001  สุขภาพและสวัสดิภาพ 

Health and Well-Being 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 ความหมาย และหลักการของสุขภาพ และสวัสดิภาพ สุขภาพทางกาย และจิตใจ 
องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย ความจําเปนในการควบคุมสุขภาพทางอารมณ
และจิตใจ พิสัยของสวัสดิภาพ เชน สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม สภาพทาง
ทรัพยสินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน สุขภาพในแงกายภาพ 
และจิตภาวะ ลําดับข้ันความตองของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว พฤติกรรมของ
มนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับสุขภาพ และสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and 
mental health; domains of wellbeing: career, social, financial, physical, 
and community wellbeing; subjective and psychological aspects of 
wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; contemporary health and 
wellbeing consideration; human behavior related to health and well-
being 
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01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 
Thai Performing Arts 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 ประเภทของศิลปะการฟอนรํา และละครรําของไทย ลักษณะรูปแบบของการขับรอง
และฟอนรําในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย องคประกอบ ตัวละคร และการแตงกาย
สําหรับการเตนรํา และฟอนรําในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครรํา โขน ลิเก และลําตัด  
รูปแบบการแสดง และเทคนิคของเพลงบอก การขับรอง และฟอนรํามโนราห การฝก
ทักษะในการขับรอง และฟอนรําอยางใดอยางหน่ึงตามที่ถนัด เชน เพลงบอก และ
มโนราห 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns and 
characteristics of Thai singing and dancing in various regions; forms 
characters and costumes for Thai dancing in central region such as 
dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and techniques 
of impromptu duet and Manora dancing in southern region; practical 
skills in performing particular kind of singing and dancing such as 
impromptu duet and Manora 

  
01-050-003 การรักษาสุขภาพ 

Health Care 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 หลักการทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อิทธิพลของจิตวิทยา สังคม และสิ่งแวดลอม  
ที่มผีลตอสุขภาพ และความอยูดีมีสุข ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับชีวิต หลักการ        
และวิธีการออกกําลังกาย การเลนกฬีา เกมส และการพักผอนหยอนใจ หลักการ และ
วิธีการฝกสมาธิ การบําบัดโรคตามธรรมชาติ ธัญญาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ ปญหา
ทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร และโภชนาการ ยา การควบคุมนํ้าหนัก บุหรี ่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, sociological, and 
environmental factors on health and wellness; interrelationship between 
health and life; principles and methods of physical fitness, sport, games, and 
recreation; theories and practices of meditation; natural therapy; 
macrobiotics and their effect on health; health problems involving with food 
and nutrition, drugs, weight control, smoking and other addictions 
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01-050-004 ผูนํานันทนาการ 
Recreation Leadership 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 ความรู และทักษะสําหรับผูนํานันทนาการ บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคล และองคกร ทฤษฎีแรงจูงใจ และกระบวนการกลุม การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจง และการเดินทาง การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ การกําหนด
ตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงนิ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ การจัดการ
ความปลอดภัย และความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational 
field; roles of leadership in interpersonal and organizational 
communication; motivational theories and group dynamics; outdoor 
activities and trips preparation; recreational management related to 
scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities;  safety and 
risk management 

  
01-050-005 กีฬาลีลาศ 

DanceSport 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ 
องคประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการกาวเทา การทรงตัว การวางทา การเหน่ียวรั้ง 
และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการกาวเทา จังหวะและลีลา ดุลยภาพ
ระหวางการการทํางานของกลามเน้ือและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes; 
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01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ 
Leisure Cycling 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 แนะนําการขับข่ีจักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน          
และจักรยานภูเขา ความรู และทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใช
สอย และการกีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย เทคนิค และทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับ
การเบรค การใหสัญญาณ การใชเกียร การถายนํ้าหนัก และการขับข่ีลูเด่ียว การขับข่ี
อยางปลอดภัยบนทองถนน และทักษะในการขับข่ีเปนกลุม กลไกของจักรยาน      
และการบํารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, 
utility, and sport under various route conditions; riding techniques and 
skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; 
riding safety on open roadways and group riding skills; bike mechanisms 
and bike maintenance 

  
01-050-007 พลศึกษา 

Physical Education 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย การทํางานเปนทีม ระเบียบ กติกา มารยาท การจัดการ และการดําเนินการ
แขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and 
arranging selected sport competition 
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01-050-008 ฟุตบอล 
Football 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน 
Basic  knowledge; basic  skill  practice ;team  playing; developing  
physical  fitness; rule, regulation  and  etiquettes; arranging football  
competition 

  
01-050-009 บาสเกตบอล 

Basketball 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging basketball 
competition 

  
01-050-010 ตะกรอ 

Takraw 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw competition 
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01-050-011 ฟุตซอล 
Futsal 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal competition 

  
01-050-012 แบดมินตัน 

Badminton 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton 
competition 

  
01-050-013 วายนํ้า 

Swimming 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน ความปลอดภัยทางนํ้า การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming 
competition 
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01-050-014 วอลเลยบอล 
Volleyball 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball 
competition 

  
01-050-015 เทนนิส 

Tennis 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis competition 

  
01-050-016 กอลฟ 

Golf 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite:- 

1(0-2-1) 

 ความรูทั่วไป และทักษะในการเลนกอลฟ การพัฒนารางกาย และอารมณจากการเลน
กอลฟ วงสวิง การเลือกใชอุปกรณ การจับไมกอลฟ ทายืน และการวางตําแหนงลําตัว  
การพัตกอลฟ การตีลูกสั้น และลูกยาว การตีลูกจากอุปสรรค และกรณีพิเศษ        
กฎกติกามารยาทของกอลฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit 
from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips, stance, 
and alignment; stroke production for putting, short and long game; 
hitting special shots; rules and etiquettes of golf 
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09-211-101 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 
Basic Electrical Engineering Laboratory 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-3-1) 

 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา ไดแก มาตรฐาน  สัญลักษณ    
ขอกําหนดดานการติดต้ัง และการบํารุงรักษาในระบบไฟฟา การควบคุมทางไฟฟา
ตามลําดับข้ัน  
A laboratory work on basic electric engineering: basic standards; codes; 
standards for electrical installation and maintenance in electrical system; 
sequential control 

  
09-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 การเขียนแบบอักษร การฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย และภาพสามมิติ  
การกําหนดขนาด และพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด ภาพชวย และแผนคลี่  
การสเก็ต การเขียนแบบภาพแยกช้ิน และภาพประกอบ พื้นฐานการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawing, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and 
development; freehand sketches, detail and assembly drawings; basic 
computer-aided drawing. 

  
09-211-103 วัสดุวิศวกรรม  

Engineering Materials 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชงานใน
กลุมหลักของวัสดุวิศวกรรม ไดแก โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพ
สมดุลเฟส และการนําไปใชประโยชน สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
Relationship between structures, properties, production processes and 
applications of main groups of engineering materials i.e. metals, 
polymers, ceramics, and composites; phase equilibrium diagrams and 
their interpretation; mechanical properties and materials degradation. 
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09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
Computer Programming 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 แนวคิดของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร การอันตรกิริยาระหวาง
ฮารดแวร และซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมดวยภาษาที่มีในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ 
Computer concepts; compute components; hardware and software 
interaction; current programming language; programing practice 

  
09-211-105 วงจรดิจิทัล 

Digital Circuits 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 ระบบจํานวน และรหัส การแปลงเลขฐาน การแทนเลขฐานสิบดวยเลขฐานสอง การบวก 
ลบ คูณ และหารเลขฐานใด ๆ อุปกรณลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน ผังคารโนห            
การออกแบบวงจรลอจิกเกต การออกแบบวงจรคอมไบเนช่ันลอจิก การออกแบบวงจร 
ซีเควนเชียลลอจิก วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิทัล และดิจิทัลเปนอนาล็อก  
รีจิสเตอร และหนวยความจํา การออกแบบวงจรดิจิทัลสมัยใหม และการประยุกตใชงาน 
และการฝกปฏิบัติ 
Number systems and codes; transforming decimal to binary; arithmetic 
base operation with addition, subtraction, multiplication, and division; 
logic gate devices; boolean algebra; karnaugh map; logic gate circuits 
design; logic combination circuits design; sequential logic circuits design; 
analog to digital and digital to analog circuits; register and memory; 
modern digital circuits design and its applications; a laboratory work on 
digital circuits; and practice 
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09-211-206 วงจรไฟฟา  
Electric Circuits 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 01-003-101 คณิตศาสตร 1 หรือ เรียนควบคูกัน 
Prerequisite: 01-003-101 Mathematics I or concurrent enrollment 

 องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด และเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟา  
ความตานทาน ความเหน่ียวนํา และความจุไฟฟา วงจรอันดับที่หน่ึง และสอง แผนผัง
เฟสเซอร วงจรไฟฟากําลังกระแสสลับ และระบบสามเฟส 
Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance, 
inductance, and capacitance; first and second order circuits; phasor 
diagrams; AC power circuits; three-phase systems 

  
09-211-207 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา  

Electric Circuits Laboratory 
วิชาบังคับกอน: 09-211-206 วงจรไฟฟา หรือ เรียนควบคูกัน 

1(0-3-1) 

 Prerequisite: 09-211-206 Electric Circuits or concurrent enrollment 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในวิชา 09-211-206 วงจรไฟฟา 

A laboratory work on electric circuit devices to illustrate the topics 
covered in 09-211-206 Electric Circuits 

  
09-211-208 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

Engineering Electronics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะแรงดัน-กระแส และความถ่ีของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส การวิเคราะห และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห และออกแบบ
วงจรทรานซิสเตอรแบบบีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส วงจรขยายออปแอมป และ
การประยุกตใชงาน โมดูลแหลงจายกําลัง 
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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09-211-209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  
Engineering Electronics Laboratory 

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน: 09-211-208 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite:  09-211-208 Engineering Electronics or concurrent    
                     enrollment 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในรายวิชา 09-211-208 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
A laboratory work on engineering electronics devices to illustrate the 
topics covered in 09-211-208 Engineering Electronics 

  
09-211-210 สนามแมเหล็กไฟฟา  

Electromagnetic Fields 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 01-002-102 ฟสิกส 2 หรือ เรียนควบคูกัน 
Prerequisite:  01-002-102 Physics II or concurrent enrollment 

 การวิเคราะหเวกเตอร สนามไฟฟาสถิต ตัวนํา และฉนวน ความจุไฟฟา การพา และ
การนํากระแส ความตานทาน สนามแมเหล็กสถิต สารแมเหล็ก ความเหน่ียวนํา  
สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และสมการแมกซเวลล  
Vector analysis; electrostatic fields; conductors and dielectrics; 
capacitance; convection and conduction currents; resistance, 
magnetostatic fields; magnetic materials; inductance; time-varying 
electromagnetic fields; Maxwell’s equations 

  
09-211-211 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา  

Electrical Engineering Mathematics 
วิชาบังคับกอน: 01-003-102 คณิตศาสตร 2 
Prerequisite:  01-003-102 Mathematics II 

3(3-0-6) 

 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน วิเคราะหเวกเตอร อนุกรมฟูริเยร อินทิกลัฟูริเยร และผลการ
แปลงฟูริเยร ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z สมมูลเมตริกซ การประยุกต
คณิตศาสตรทางวิศวกรรมไฟฟา 
Function of complex variable; vector analysis; fourier series, fourier 
integral, and fourier transform; laplace transform; Z-transform; 
equivalence of matrices; mathematical applications in electrical 
engineering 
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09-211-212 กลศาสตรวิศวกรรม 
Engineering Mechanics  
วิชาบังคับกอน: 01-002-101 ฟสิกส 1 
Prerequisite:  01-002-101 Physics I 

3(3-0-6) 

 ระบบแรง ผลลัพธของระบบแรง การสมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตร               
และจลนพลศาสตรของอนุภาค จลนศาสตร และจลนพลศาสตรของวัตถุเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน งาน และพลังงาน อิมพัลส และโมเมนตัม 
Force systems; force resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and 
kinetics of particles; kinematics and kinetics of rigid body; Newton’s 
second law of motion; work and energy; impulse and momentum 

   
09-211-313 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม  

Numerical Methods for Engineering 
วิชาบังคับกอน: 09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Prerequisite:  09-211-104 Computer Programming 

3(2-3-5) 

 พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรมศาสตร โดยใชคอมพิวเตอรเพื่อหา
ความคลาดเคลื่อน และคําตอบของสมการ ระบบสมการเชิงเสน และไมเชิงเสน        
เกาสจอรแดนอิลิมิเนช่ัน และเกาสไซดอล การทําเคอรฟฟตต้ิงดวยวิธีลีสท-สแควร        
รีเกรสช่ัน และอินเตอรโพเลช่ัน การอินทีเกรตดวยวิธีของนิวต้ัน-โคท รอมเบอร      
และเกาสควอดราเจอร การแกสมการเชิงอนุพันธ และการฝกปฏิบัติ 
Basic of numerical methods for engineering by using computer for error 
analysis and solution finding; linear and nonlinear systems of equations; 
Gauss-Jordan elimination and Gauss-Seidel; least square regression and 

interpolation curve fitting; Newton-Cote Romberg and Gauss quadrature 
integration; solution of differential equations; a laboratory work on 
computer to illustrate all topics and practice 
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09-212-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
Electrical Instruments and Measurements 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หนวยวัด และมาตรฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟา คุณลักษณะ และการแบงหมวดหมู
ของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสตรง กระแสสลับ แรงดันตรง    
และแรงดันสลับดวยเครื่องมือวัดแบบอนาลอก และดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟา                
ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน การวัดความตานทาน ความเหน่ียวนํา และความจุ
ไฟฟา การวัดความถ่ี และคาบชวงเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปลงสัญญาณ การสอบ
เทียบ 
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 measurements;  measurement of resistance, 
inductance, and capacitance; frequency and period/time - interval 
measurement; noises; transducers; calibration 

   
09-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร 

Microcontrollers 
วิชาบังคับกอน: 09-211-105 วงจรดิจิทัล 
Prerequisite:  09-211-105 Digital Circuits 

3(2-3-5) 

 ฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุต        
ระบบเอาตพุต และการอินเตอรรัพต หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ            
การตรวจสอบแกไขโปรแกรม การเช่ือมตอกับอุปกรณภายนอก และการประยุกตใช
งาน และการฝกปฏิบัติ 
Hardware of microcontroller systems; memory systems, input systems,   
output systems, and interruptions; principles of programming for system 
control; program testing and debug; connecting to external devices and 
their applications; a laboratory work on microcontrollers; and  practice 
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09-212-303 ระบบควบคุม 
Control Systems 
วิชาบังคับกอน: 09-211-211 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 

3(3-0-6) 

 Prerequisite:  09-211-211 Electrical  Engineering  Mathematics 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุม ฟงกชันถายโอนแบบจําลองของระบบ

บนโดเมนเวลา และโดเมนความถ่ี แบบจําลองพลวัต และผลตอบสนองพลวัตของระบบ 
ระบบอนุพันธอันดับหน่ึง และอันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปด และแบบวงรอบ
ปด การควบคุมแบบปอนกลับ และความไวของระบบ ประเภทของการควบคุมแบบ
ปอนกลับ หลักการ และเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ
ของระบบ 
Mathematical models of systems; transfer function; system models on 
time domain and frequency domain; dynamic models and dynamic 
response of systems; first and second order systems; open-loop and 
closed-loop control; feedback control and sensitivity, type of feedback 
control; concepts and conditions of systems stability, methods of 
stability test 

   
09-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม 

Control Systems Laboratory 
วิชาบังคับกอน: 09-212-303 ระบบควบคุม หรือเรียนควบคูกัน 

1(0-3-1) 

 Prerequisite:  09-212-303 Control Systems or concurrent enrollment 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในรายวิชา 09-212-303 ระบบควบคุม 

A laboratory work on control systems devices to illustrate the topics 
covered in 09-212-303 Control Systems 

   
09-212-305 ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Automation Control Systems 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 เซ็นเซอร และทรานสดิวเซอร วงจรลําดับ วงจรควบคุม และปองกันมอเตอร โครงสราง
และการทํางานของ PLC คําสั่งพื้นฐานของ PLC การเช่ือมตอโดยใช Profibus การ
ออกแบบ และประยุกตใชงาน PLC ในวงจรควบคุม การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรม 
Sensors and transducers, sequential circuits, motor control and protection 
circuits, PLC structures and operation, PLC programming, profibus 
interfaces, design and applications of PLC in control circuits, data 
communication in industry 



มคอ.2 

72 

 

09-212-306 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
Industrial Process Control 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม และความหมายของการควบคุมกรรมวิธีตามมาตรฐานของ ISA 
หลักการ และวิธีควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม การใชงานการควบคุมแบบปด 
และแบบเปด การใชคอมพิวเตอรในการจําลอง และควบคุม เทคโนโลยีการควบคุม
กระบวนการอุตสาหกรรม หลักการของเครื่องควบคุมแบบลําดับที่สามารถโปรแกรม
การทํางานไดการเขียนภาษาคําสั่งตามมาตรฐาน IEC การใชงานอุปกรณอินพุต
เอาตพุตของกระบวนการควบคุมแบบลําดับ และการฝกปฏิบัติ 
Definition and meaning of the control process according to the ISA of 
process control theory; close loop and open loop control application;  
use of computers in control system and simulation; industrial process 
control technology; principles of programmable logic controller; 
programming in IEC standard; use of input/output device in sequential 
control process and laboratory and practice 

   
09-212-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 

Programmable Logic Controller 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 เครื่องมือ และอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ การเขียนรีเลย
ไดอะแกรม หลักการของเครื่องควบคุมแบบลําดับที่สามารถโปรแกรมการทํางานได    
การเขียนภาษาคําสั่งตามมาตรฐาน IEC หลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ และระบบ
ควบคุมใหเหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะตาง ๆ และการฝกปฏิบัติ 
Tools and sensing devices of sequential control process; relays diagram; 
principles of programmable logic controller; programming in IEC 
standard; principles of selection of tools, devices and controller for their 
applications; a laboratory work on programmable logic controller; and  
practice 
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09-212-408 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Instrumentation 
วิชาบังคับกอน: 09-212-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

3(2-3-5) 

 Prerequisite:  09-212-201 Electrical Instruments and Measurements 
 หลักการ และการใชงานของเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม         

เครื่องมือวัดความดัน อุณหภูมิ ระดับของไหล ปริมาณอัตราไหลของของเหลว           
การเคลื่อนที่ของการสั่นสะเทือน การสั่งการทํางานของระบบงานกล นิวเมติกส           
ระบบทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส การติดต้ังปรับแตง และการบํารุงรักษาอุปกรณ     
และการฝกปฏิบัติ 
Principles and applications of industrial instruments; instruments for 
pressure, temperature, level of fluid, and flow rate of fluid; motion of 
vibration; control operation of mechanical, pneumatic, and electrical-
electronic systems; installation, calibration, and maintenance; 
a laboratory work on industrial instrumentation and practice 

  
09-212-409 การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร 

Microcontroller Applications 
วิชาบังคับกอน: 09-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร 
Prerequisite: 09-212-202 Microcontroller 

3(2-3-5) 

 โครงสราง และสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร ระบบสมองกลฝงตัว อุปกรณ
อินพุต-เอาตพุต การเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานหลักการใช
ไมโครโปรเซสเซอรควบคุมการทํางานของเครื่องจักร การควบคุมตําแหนง                  
การควบคุมความเร็ว การควบคุมแรงบิด และการประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
สําหรับระบบควบคุม และกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
Structure and architectures of microcontroller, Embedded System, 
input-output device interface, program for assemble language, 
principles of microprocessor for controlling the machine, machine 
operating, position control, speed control, torque control and 
application for systems control and industrial processes 
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09-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา  
Electrical Machines  
วิชาบังคับกอน: 09-211-206 วงจรไฟฟา 
Prerequisite: 09-211-206 Electric Circuits 

3(3-0-6) 

 วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็กไฟฟา และการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟา พลังงาน    
และพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก หมอแปลงไฟฟาหน่ึงเฟส และสามเฟส หลักการของ
เครื่องจักรกลแบบหมุน เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง โครงสรางของเครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหน่ียวนํา
หน่ึงเฟส และสามเฟส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา 
Magnetic circuits; principles of electromechanical energy conversion; 
energy and co-energy in magnetic circuits; single phase and three phase 
transformers; principles of rotating machines; DC machines; AC machines 
construction; synchronous machines; single phase and  three phase 
induction machines; protection of machines. 

  
09-213-202 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  

Electrical Machines Laboratory  
   1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน: 09-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite:  09-213-201 Electrical Machines  or concurrent enrollment 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในวิชา 09-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา            
A laboratory work on electrical machines and devices to illustrate the 
topics covered in 09-213-201 Electrical Machines  
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09-213-303 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
Power Electronics 
วิชาบังคับกอน: 09-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา  
Prerequisite:  09-213-201 Electrical Machines  

3(3-0-6) 

 คุณสมบติัของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร    
ทรานซิสเตอรกําลังแบบสองรอยตอ มอสเฟต ไอจีบีท ีคุณลักษณะของวัสดุแมเหล็ก  
แกนหมอแปลงไฟฟากําลัง แกนเฟอรไรต แกนแบบผงเหล็ก หลักการแปลงผันกําลัง  
วงจรแปลงผันไฟสลับเปนไฟตรง วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรง                      
วงจรแปลงผันไฟสลับเปนไฟสลบั วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟสลับ และหลักการ
ควบคุมมอเตอรกระแสตรง และมอเตอรกระแสสลับเบื้องตนดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
Characteristics of power electronics devices; power diode; thyristors, 
bipolar power transistors; MOSFET; IGBT; characteristics of magnetic 
material; power transformer core; ferrite core; iron powder core; 
principles of power converters; AC to DC converter; DC to DC converter; 
AC to AC converter; DC to AC converter; basic DC and AC motors control 
using power electronics 

  
09-213-304 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

Power Electronics Laboratory 
   1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน: 09-213-303 อิเล็กทรอนิกสกําลัง หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite:  09-213-303 Power Electronics or concurrent enrollment 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในวิชา 09-213-303 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
A laboratory work on power electronics devices to illustrate the topics 
covered in 09-213-303 Power Electronics 
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09-213-305 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
Electric Drives 
วิชาบังคับกอน: 09-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา  
Prerequisite:  09-213-201 Electrical Machines 

3(3-0-6) 

 องคประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา คุณสมบัติของโหลด การขับเคลื่อนตาม
ขอบเขตการทํางาน การเบรกมอเตอรไฟฟาแบบตาง ๆ การสงผานกําลัง และพิกัด 
คุณสมบัติดานแรงบิด-ความเร็วของมอเตอรไฟฟา การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อนเซอรโว
มอเตอร การประยุกตการขับเคลื่อนกับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
Electric drive components, load characteristics, operating region of drives, 
braking methods of motors, power transmission and sizing, torque-speed 
characteristics of electric motors, DC motor drives, AC motor drives, 
servo drives systems, applications of drives in industrial automation 

  
09-213-306 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

Electric Drives Laboratory 
1(0-3-1) 

วิชาบังคับกอน: 09-213-305 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite:  09-213-305 Electric Drives or concurrent enrollment 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในวิชา 09-213-305  การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
A laboratory work on electric drives and devices to illustrate the topics 
covered in 09-213-305 Electric Drives 
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09-213-307 พลังงานทดแทน 
Renewable Energy  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 แนะนําระบบพลังงาน และแหลงพลังงานทดแทน ศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทน  
ความแตกตางระหวางเทคโนโลยีทั่วไป และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน เชน แสงอาทิตย ลม ชีวะมวล ใตพิภพ กาซชีวภาพ ขยะมูลฝอยจาก
แหลงสาธารณะ พลังงานคลื่น เซลลเช้ือเพลิง การจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย          
การควบคุม และนโยบายของพลังงานทดแทน และการพิจารณาทางดานเศรษฐศาสตร 
Introduction to energy systems and renewable energy resources; 
potential of renewable resources; difference of conventional and 
renewable energy technologies; renewable technologies such as solar, 
wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid waste, wave energy, 
and fuel cell; energy storages; laws, regulations, and policies of 
renewable energy; economics aspects 

  
09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง 

Electrical Power System 
วิชาบังคับกอน: 09-211-206 วงจรไฟฟา 
Prerequisite:  09-211-206 Electric Circuits 

3(3-0-6) 

 โครงสรางระบบไฟฟากําลัง ระบบการสง และจายกําลังไฟฟา ระบบเปอร-ยูนิต  
แบบจําลอง และคุณลักษณะเครื่องกําเนิดไฟฟา แบบจําลอง และคุณลักษณะหมอ
แปลงกําลัง แบบจําลอง และพารามิเตอรระบบสงจาย แบบจําลอง และพารามิเตอร
ระบบสายสง หลักการพื้นฐานโหลดไฟลว หลักการวิเคราะห และการคํานวณฟอลท 
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 
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09-214-302 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 
Electrical Power System Laboratory 

1(0-3-1) 

วิชาบังคับกอน: 09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite:  09-214-301 Electrical Power System or concurrent 
                          enrollment 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในวิชา  09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง 
A laboratory work on electrical power system devices to illustrate the 
topics covered in 09-214-301 Electric Power System  

  
09-214-303 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

High Voltage Engineering 
วิชาบังคับกอน: 09-211-210 สนามแมเหล็กไฟฟา 
Prerequisite:  09-211-210 Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

 การใชไฟฟาแรงดันสูง และแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง การสรางแรงดันสูงเพื่อ
ทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟาแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟา และเทคนิคการฉนวน 
การเกิดเบรกดาวนในไดอิเล็กตริกที่เปนกาซ ของเหลว และของแข็ง เทคนิคการ
ทดสอบดวยแรงดันสูง ฟาผา และการปองกัน ความสัมพันธของการฉนวน 
Uses of high voltage and overvoltage in power systems; generation of 
high voltage for testing; high voltage measurement techniques; electric 
field stress and insulation techniques, breakdown of gas; liquid and solid 
dielectric; high voltage testing techniques; lightning and protection; 
insulation coordination 
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09-214-304 การออกแบบระบบไฟฟา 
Electrical System Design 
วิชาบังคับกอน: 09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง 

3(3-0-6) 

Prerequisite:  09-214-301 Electric Power System 
 หลักการออกแบบระบบไฟฟา รหัส มาตรฐาน และขอกําหนดของการติดต้ังระบบไฟฟา 

ผังการจายกําลังไฟฟา การออกแบบขนาด และชนิดสายไฟฟา รางไฟฟา อุปกรณ   
และเครื่องมือไฟฟา การคํานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง และการ
ออกแบบวงจรคาปารซิเตอรแบงค การออกแบบวงจรแสงสวาง และเครื่องใชไฟฟา    
การออกแบบวงจรมอเตอร ตารางรายการโหลด สายปอน และสายเมน              
ระบบไฟฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร และระบบสายดินของการติดต้ังไฟฟา 
Basic design concepts; codes and standards; power distribution schemes; 
electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and 
apparatus; load calculation; power factor improvement and capacitor 
bank circuit design; lighting and appliances circuit design; motor circuit 
design; load, feeder, and main schedule; emergency power systems;             
short circuit calculations; grounding systems for electrical installation 

   
09-214-305 ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟา 

Electrical System Design Laboratory 
1(0-3-1) 

วิชาบังคับกอน: 09-214-304 การออกแบบระบบไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite:  09-214-304 Electrical System Design or concurrent 
                           enrollment 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในวิชา 09-214-304 การออกแบบระบบไฟฟา 
A laboratory work on electrical system design to illustrate the topics 
covered in 09-214-304 Electrical System Design 
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09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 
Power System Protection 
วิชาบังคับกอน: 09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง 

3(3-0-6) 

Prerequisite:  09-214-301 Electrical Power System 
 พื้นฐานของการปองกันทางไฟฟา หมอแปลงเครื่องมือวัด และตัวแปลงสัญญาณ 

อุปกรณ และระบบปองกัน การปองกันกระแสเกิน และการลัดวงจรลงดินของสายสง 
การปองกันดวยรีเลยผลตาง การปองกันสายสงดวยรีเลยวัดระยะทาง การปองกันสาย
สงดวยไพล็อตรีเลย การปองกันมอเตอรไฟฟา การปองกันหมอแปลง การปองกันเครื่อง
กําเนิดไฟฟา การปองกันในเขตของบัส แนะนําอุปกรณปองกันแบบดิจิทัล 
Fundamental of protection practices; instrument transformer and 
transducers;  protection devices and protection systems; overcurrent and 
earth fault protection; differential protection; transmission line protection 
by distance relaying; transmission line protection by pilot relaying; motor 
protection; transformer protection; generator protection; bus zone 
protection; introduction to digital protection devices 

  
09-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง 

Power System Protection Laboratory 
1(0-3-1) 

วิชาบังคับกอน: 09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite:  09-214-406 Power System Protection or concurrent   
                                     enrollment 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในวิชา 09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 
A laboratory work on power system protection devices to illustrate the 
topics covered in 09-214-406 Power System Protection 
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09-214-408 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย 
Power Plant and Substations 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 เสนโคงโหลด โรงจักรไฟฟาดีเซล โรงตนกําลังพลังไอนํ้า โรงตนกําลังกังหนัแกส โรงตน
กําลังความรอนรวม โรงตนกําลังพลังนํ้า โรงตนกําลังพลังงานนิวเคลียร แหลงกําเนิด
พลังงานทดแทน ประเภทสถานีไฟฟายอย อุปกรณในสถานีไฟฟายอย ผังสถานีไฟฟายอย  
สถานีไฟฟาแบบอัตโนมัติ การปองกันฟาผาของสถานียอย ระบบสายดิน 
Load curve; diesel power plant; steam power plant; gas turbine power plant; 
combined cycle power plant; hydro power plant; nuclear power plant; 
renewable energy sources;  type of substation; substation equipment; 
substation layout; substation automation, lightning protection for substation; 
grounding systems 

   
09-214-409 วิศวกรรมสองสวาง 

Illumination Engineering 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 แสงสวาง ตา และการมองเห็น สี และการจําแนกสี แหลงกําเนิดแสง ไดโอดเปลงแสง 
ดวงโคม แสงสวางภายในอาคาร และสภาวะแวดลอมของแสงสวาง และเทคนิคการ
ออกแบบ แสงสวางภายใน และภายนอกอาคารโดยใชแนวทางการประหยัดพลังงาน 
Lighting, eyes and vision; color and classification; light source, lamp, 
interior lighting and environment of lights; interior and exterior lighting 
design techniques with energy saving 

   
09-215-301 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 

Electrical Engineering Seminar 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-3-1) 

 ศึกษาหัวของานโครงงานที่สนใจ จัดทํารายงาน นําเสนอรายงาน และมีสวนรวมใน
การอภิปรายในการนําเสนอรายงาน หรือหัวของานโครงงานที่เกี่ยวของในช้ันเรียน 
Study interested projects; report preparation; report presentation and 
participation in discussion on report presentation or related projects 
topics in class  
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09-215-302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 
Electrical Engineering Project I 
วิชาบังคับกอน: 09-215-301 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 
Prerequisite:  09-215-301 Electrical Engineering Seminar      

2(1-3-3) 

 โครงงานปฏิบัติการที่นาสนใจ หรือปญหาในสาขาตาง ๆ ของวิศวกรรมไฟฟา ไดแก        
ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส และระบบควบคุม 
Practical and interesting projects or problems in various fields of 
electrical engineering: power, electronics, and control system 

   

09-215-403 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 
Electrical Engineering Project II 
วิชาบังคับกอน: 09-215-302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 
Prerequisite:  09-215-302 Electrical Engineering Project I      

4(1-9-6) 

 โครงงานปฏิบัติการที่นาสนใจ หรือปญหาในสาขาตาง ๆ ของวิศวกรรมไฟฟา ไดแก        
ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส และระบบควบคุม ซึ่งตอเน่ืองจากรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 1  
Practical and interesting projects or problems in various fields of 
electrical engineering: power, electronics, and control system. This is a 
continuation course in electrical engineering project I. 

   

09-215-404 การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
Preparation for Internship in Electrical Engineering 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ปรัชญา และเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรูกับการ
ทํางาน การเตรียมเอกสารสมัครงาน เกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ 
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสาร และการสัมภาษณ การพัฒนา
ทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน และทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกประสบการณทางวิชาชีพ จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย     
และมนุษยสัมพันธ นักศึกษาตองไดเกรดในระดับผานจึงสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการฝกประสบการณทางวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟาได 
The philosophy and goal of work integrated learning; preparation of the 
necessary paperwork to apply for jobs including effective cover letter, 
resume, reference, and letter of recommendation; the development of 
basic interpersonal communication skills expected in the workplace and 
general skills required to be successful in internship program; work 
ethic, workplace safety, and human relations 
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09-215-405 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา  
Internship in Electrical Engineering  

3(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 09-215-404 การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
                                     วิศวกรรมไฟฟา 
Prerequisite:  09-215-404 Preparation for Internship in Electrical    
                                     Engineering 

 ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 400 ช่ัวโมง ทําใหเกิด
ประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองสงรายงาน
หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา ซื่งจะไดคาคะแนนเปน S 
หรือ U 
Systematical practice in relevant field of electrical engineering within 
private company or state enterprise or government organization for at 
least 400 hours to realize working experiences before graduation. 
Students have to hand in their reports after the training which will be 
graded as S or U 

   
09-215-406 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 

Preparation for Co-operative Education in Electrical 
Engineering              
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -       

1(0-2-1) 

 ปรัชญา และเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัคร
งานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง  
การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานทีท่ํางาน และทักษะตาง ๆ 
ที่จําเปนสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษย
สัมพันธ 
The philosophy and goal of co-operative education; preparation of the 
necessary paperwork to apply for jobs including effective cover letter, 
resume, reference, and letter of recommendation; the development of 
basic interpersonal communication skills expected in the workplace and 
general skills required to be successful in the co-operative program; 
work ethic, workplace safety, and human relations  
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09-215-407 กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ 
Case Study on Professional Areas 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 นําโจทยที่เปนปญหาที่ไดจากประสบการณทางดานวิชาชีพ อาจารยที่ปรึกษาหรือ
ผูสอน มาเปนกรณีศึกษาใหนักศึกษาวิเคราะห โดยใชความรูจากวิชาชีพมาแกปญหา 
และจัดทําตามรูปแบบของโครงการโดยมีอาจารยในสาขาใหคําแนะนํา และเปนที่
ปรึกษา 
Any problem on special issues that instructor adopts from professional 
experience to be a case study for students who need to solve the 
problems by applying their professional knowledge, analysis and 
complete the project, advised by instructor in its relevant field 

   
09-215-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 

Co-operative Education in Electrical Engineering 
6(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 09-215-406 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 
Prerequisite:  09-215-406 Preparation for Co-operative Education in   
                                    Electrical Engineering 

 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมไฟฟา เสมือนหน่ึงเปนพนักงานของสถาน
ประกอบการ ในตําแหนงผูชวยวิศวกรมีภาระงานตรงตามสาขาวิชา และเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ เปนระยะไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบติัตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ ในระหวางปฏิบัติงานมีหนาที่รับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน  
 การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง และมีประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองสงรายงาน
หลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซื่งจะไดคาคะแนนเปน S หรือ U 
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in 
the relevant field of electrical engineering as a temporary full-time 
employee with certain responsibility, under assigned job supervisor who 
will advise the student during the entire period of the training, required 
at least 16 weeks. The training will be also advised, followed up and 
evaluated systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist 
students to gain direct experiences, realize their capacity and develop 
themselves before graduation. Students have to hand in their reports 
after the training which will be graded as S or U 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 

ภาระงานสอน 
(ชม./ปการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 

1 นายสันติ  การีสันต 
3 8015 00050 07 2 

อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

2552 
2543 

350 350 350 350 

2 นายไพโรจน  แสงอําไพ 
3 9098 00772 78 9 

อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2549 
2541 

350 350 350 350 

3 นายจีรวัฒน  โสภาจารย 
1 9399 00029 87 9 

อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา- 
การวัดคุมฯ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2554 
2551 

350 350 350 350 

4 นางสาวนทิตา จิรโสภณ 
1 9299 00034 97 0 

อาจารย วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิทยาการหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 

2551 

350 350 350 350 

5 นายอภิรัญธ จันทรทอง 
3 8097 00202 83 3 

อาจารย ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

ไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 

2547 
2544 

350 350 350 350 
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  3.2.2 อาจารยผูสอน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 

ภาระการสอน 
(ชม./ปการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 

1 นายสันติ  การีสันต 
3 8015 00050 07 2 

อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

2552 
2543 

350 350 350 350 

2 นายไพโรจน  แสงอําไพ 
3 9098 00772 78 9 

อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2549 
2541 

350 350 350 350 

3 นายจีรวัฒน  โสภาจารย 
1 9399 00029 87 9 

อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา- 
การวัดคุมฯ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2554 
2551 

350 350 350 350 

4 นางสาวนทิตา จิรโสภณ 
1 9299 00034 97 0 

อาจารย วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิทยาการหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 

2551 

350 350 350 350 

5 นายอภิรัญธ จันทรทอง 
3 8097 00202 83 3 

อาจารย ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

ไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 

2547 
2544 

350 350 350 350 

6 นายอาคม  ลักษณะสกุล 
5 9305 90018 16 0 

อาจารย ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

ไฟฟาศึกษา 
 
วิศวกรรมไฟฟา  
วิศวกรรมไฟฟา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตนนทบุรี 

2556 
 

2547 
2544 

350 350 350 350 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 

ภาระการสอน 
(ชม./ปการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 
7 นายปริญญา  สุนทรวงศ 

3 9099 00569 21 7 
อาจารย วศ.ด. 

 
วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2559 
 

2549 
2543 

350 350 350 350 

8 นายสันติพงษ  คงแกว 
3 8011 00385 63 8 

อาจารย ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสาร 
วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2554 
 

2548 

350 350 350 350 

9 นายสุพร  ฤทธิภักดี 
3 8014 00546 21 1 

อาจารย ปร.ด. 
วศ.ม. 
อส.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2555 
2548 
2537 

350 350 350 350 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา) 

        เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอน
เขาสูการทํางานจริง ดังน้ันหลักสูตรไดกําหนดรายวิชาใหนักศึกษาทุกคนเลือกศึกษาจากรายวิชา   
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา หรือรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา ซึ่ง
รายวิชาจัดอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ 
 

     4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 
  4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา  
          ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
    1) เขาใจ และซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 
    2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบ และขอบัง
คับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 
     3) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรู ทางวิศวกรรมต
อบุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 

 4) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
    5) สามารถวิเคราะห และแกไขปญหา ดวยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 
   6) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
   7) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม  
    8) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว 
และสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเอง และของกลุมรวมทั้งใหความ
ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 
   9) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
    10) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
    11) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 
 

  4.1.2 ชวงเวลา  
           ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 
 

  4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
            นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 400 ช่ัวโมง 
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 4.2 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 
  4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา  
           ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟาของ
นักศึกษา มีดังน้ี 
    1) เขาใจ และซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 
    2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบ และขอบัง
คับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 
     3) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรู ทางวิศวกรรมต
อบุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 

 4) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
    5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
    6) สามารถวิเคราะห และแกไขปญหา ดวยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 
   7) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
   8) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการ
ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    9) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม  
    10) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง
สวนตัว และสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเอง และของกลุมรวมทั้งใหความ
ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 
   11) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
    12) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
    13) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 
 

  4.2.2 ชวงเวลา  
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4    

  4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
  นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 
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5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงาน  
  ตองเปนหัวขอที่ เ กี่ยวของกับการบูรณาการหรือการประยุกตใชความรูทางด าน
วิศวกรรมไฟฟา สามารถออกแบบและสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนใหมีการ
คนควาพัฒนา เพื่อการสรางสรรคผลงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยมีผูเขารวมโครงการ 1-3 คน  
มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลใหไดตามเวลาที่กําหนด 
 

     5.1 คําอธิบายโดยยอ  
     มีการเสนอหัวขอโครงงานที่นักศึกษาสนใจซึ่งประกอบดวย จุดประสงค ขอบเขต และ

วิธีการ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ มีการคนควา วิเคราะห พัฒนาเพื่อการ
สรางสรรคดวยตนเองใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
   5.2.1 ความคาดหวังในการเรียนรูวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 
  1) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล  
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 
  2) มีความรู และความเขาใจในทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
  3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
  4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
  5) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 
  6) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา และความตองการ 
  7) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  8) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
  9) รูจักบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัว และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
  10) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
  11) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  12) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
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   5.2.2 ความคาดหวังในการเรียนรูวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 
   1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
   2) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล  
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 
   3) มีความรู และความเขาใจในทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
   4) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
   5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   6) สามารถวิเคราะห และแกไขปญหาดวยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 
   7) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา และความตองการ 
   8) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   9) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
   10) รูจักบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
   11) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
   12) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
   13) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   14) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
   15) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได      

     5.3 ชวงเวลา  
       วิชาการสัมมนาวิศวกรรมไฟฟา   ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที ่3  
       วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1   ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 
      วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2   ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที ่4 
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     5.4 จํานวนหนวยกิต  
    วิชาสัมมนาวิศวกรรมไฟฟา   จํานวน 1 หนวยกิต 
    วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1  จํานวน 2 หนวยกิต          
    วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2  จํานวน 4 หนวยกิต           

      5.5 การเตรียมการ  
       การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาวิศวกรรมไฟฟา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 3 
เพื่อเสนอหัวขอในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการคนควา ทดลอง รวบรวม วิเคราะหขอมูล การเขียน
โครงการ และการนําเสนอ โดยมีอาจารยใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล พรอมมีคณะกรรมการสอบกลุม
ละไมนอยกวา 3 คน 
 

     5.6 กระบวนการประเมินผล  
     ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน รายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอ

ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยประเมินผลจากการนําเสนอข้ันตอน วิธีการทํางานของนักศึกษาและ
ความสมบูรณของปริญญานิพนธ โดยคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาไมนอยกวา 
3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม 
1) ฝกออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟา 

ระบบควบคุมดานวิศวกรรมไฟฟา 
2) ฝกวิเคราะหและแกไขโจทยปญหาจาก

กรณีศึกษา 
3) ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 
4) เชิญผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน  

มาบรรยายในหัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 
 

2) มีความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

 
 
 
 
 
 

1) ฝกประสบการณทางดานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา 

2) ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา 

3) ฝกประยุกตการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การออกแบบทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

4) สงนักศึกษาเขารวมการแขงขันทางดาน
วิชาการวิศวกรรมไฟฟา 

5) เชิญผูเช่ียวชาญสถานประกอบการมา
บรรยายดานวิศวกรรมไฟฟา 

 
3) มีภาวะความเปนผูนํา สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นและมจีิตอาสาชวยเหลือสังคม 
1) จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน กิจกรรมคายอาสา

พัฒนา  
2) จัดกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ

ทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
3) สงนักศึกษารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย

เครือขาย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
      1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
      2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
      3. มีความซื่อสัตยสุจริต 
      4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
      5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 
     2.1.1.2 กลยุทธการสอน 
     1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รูจักแยกแยะ  
ผิดถูก ดีช่ัว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเน้ือหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม หลักธรรม 
คําสอนของศาสนา  
     2. การอธิบาย บรรยาย ช้ีนํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
     3. อธิบาย ช้ีนํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการ
เปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ 
     4. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล  
     5. การสอนโดยการซักคาน การใชบทบาทสมมุติ 
     2.1.1.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ปรากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคํา
สอนของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ  
     2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด 
ทางสังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา 
     3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
     4. การสอบวัดประมวลความรู 
  2.1.2 ความรู 
     2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
     1. มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
     2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ 
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
      4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 
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       2.1.2.2 กลยุทธการสอน 
      1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม  
      2. สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) ใหเขาใจ
เกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการ ฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
      3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน การ
มอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล 
      4. จัดทัศนศึกษา 
         2.1.2.3 การประเมินผล 
        1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน 
       2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการในช้ัน
เรียน การทําแบบฝกหัด 
       3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเน้ือหาสาระรายวิชา 
  2.1.3 ทักษะทางปญญา 
      2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
      1. สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ  
      2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
      3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู 
      4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม  
      5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
      2.1.3.2 กลยุทธการสอน 
      1. อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ช้ีนํา วิธีการ
คนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การต้ังคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา 
      2. สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา (Collaborative 
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย 
      3. สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ คัด
กรอง ประเมิน วิเคราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
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      4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ช้ีนําวิธีการเรียนรู
ดวยการต้ังโจทยปญหาและการต้ังคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
      2.1.3.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา 
      2. ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การให
เหตุผลวิธีการต้ังคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู   
      1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสยัที่ดี  
      2. เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
      3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
      4. มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
      5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
      2.1.4.2 กลยุทธการสอน 
      1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ 
สื่อสารกับบุคคลอื่น 
      2. บรรยายใหความรูตามเน้ือหาสาระ สอนโดยใชกรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การ
แบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 
      3. สอนแบบการบรรยาย การใชกรณีศึกษา อธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ 
      2.1.4.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย 
      2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
      3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมินตนเอง
และใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา 
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  2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู  
      1. สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ  
      2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรูและการสื่อสารระหวางบุคคล 
      3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลอยางมี
วิจารณญาณ 
      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
      2.1.5.2 กลยุทธการสอน 
      1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเน้ือหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย
ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
      2. สอนโดยวิธีการใหโครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝกการเรียบเรียงขอมูลและ
นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง 
      3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อธิบายวิธีการเรียนรู
แบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมลู การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการแกปญหา 
วิธีการแยกแยะเน้ือหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
    2.1.5.3 การประเมินผล 
    1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเน้ือหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถใน
การประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
    2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย 
     3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
      2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัด
แยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 
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5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
   2.2.1.2 กลยุทธการสอน 

1) อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รูจักแยกแยะ 
ผิดถูก ดีช่ัว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเน้ือหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม หลักธรรม 
คําสอนของศาสนา  

2) การอธิบาย บรรยาย ช้ีนํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทาง        
การปฎิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 

3) อธิบาย ช้ีนํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการ
เปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ 

4)  ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล  
   2.2.1.3 การประเมินผล 

1) ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ปรากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคํา
สอนของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ  

2) ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด ทาง
สังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา  

3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
 2.2.2 ดานความรู 
   2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1)  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2)  มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน

จริงได 
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   2.2.2.2 กลยุทธการสอน 
1)  บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล

ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม 

2)  สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) ใหเขาใจ
เกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร 

3)  ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน    
การมอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล 

4)  จัดทัศนศึกษา 
   2.2.2.3 การประเมินผล 

1) ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน 

2) ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการใน  
ช้ันเรียน การทําแบบฝกหัด 

3) การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเน้ือหาสาระรายวิชา 
 2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
   2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็นปญหา และความตองการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
   2.2.3.2 กลยุทธการสอน 

1) อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ช้ีนํา วิธีการ
คนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การต้ังคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา 

2) สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา ใหแสดงความคิดเห็น
ในเชิงสรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบคนพบ การมอบหมายงานโครงการ
โดยใชหลักการวิจัย 
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3) สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา โดยการสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน 
วิเคราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหาขอเท็จจริง การใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร 

4) สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ช้ีนําวิธีการเรียนรู
ดวยการต้ังโจทยปญหาและการต้ังคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
   2.2.3.3 การประเมินผล 

1) ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา 

2) ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การให
เหตุผลวิธีการต้ังคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา 
 2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม  

2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวย
เหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  

4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพ
แวดลอมตอสังคม 
   2.2.4.2 กลยุทธการสอน 

1) อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ 
สื่อสารกับบุคคลอื่น 

2) บรรยายใหความรูตามเน้ือหาสาระ สอนโดยใชกรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การ
แบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 

3) สอนแบบการบรรยาย การใชกรณีศึกษา อธิบาย ใหความรู เกี่ยวกับลักษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ 
  



มคอ.2 

101 

 

   2.2.4.3 การประเมินผล 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย

และสมรรถนะทางกาย 
2) ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม

ภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมินตนเอง

และใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา 
 2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได  
   2.2.5.2 กลยุทธการสอน 

1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ     

ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 
   2.2.5.3 การประเมินผล 

1) สอบวัดความรูและความสามารถตามเน้ือหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถใน
การประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

2) สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย 
3) ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   
   (Curriculum Mapping) 
   ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
3) มีความซื่อสัตยสุจริต 
4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
5) มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 

  3.1.2 ความรู  
1) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิดกระบวนการ 

หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
2) สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของการ

อยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3) เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และ

สากล 
3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) สามารถคิดคน ริเริ่ม  สรางสรรค อยางเปนระบบ 
2) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
3) สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู 
4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน

ทางเลือกที่เหมาะสม 
5) สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและ

สากลภายใตกรอบศีลธรรมอันดีงาม 
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
2) เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 

ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
3) รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของ

ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
4) มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี  สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรค  
5) เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต เพื่อการ

ดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
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3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทางคณิตศาสตร 

และสถิติ  
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน

การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล 
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลอยางมี

วิจารณญาณ  
4) สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
  3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

3.2.2 ความรู 
1) มีความรูและความเขาใจในทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน

จริงได 
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3.2.3 ทักษะทางปญญา 
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา และความตองการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม  รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

4) รูจักบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
   2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
   3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ 
   5)  สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. กลุมวิชาภาษา  

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                  

01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย                

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                

01-011-004 ศิลปะการพูด                   

01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ                   

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ                 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ               

01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ               

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                       

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน             

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร             
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มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. กลุมวิชาภาษา (ตอ) 

01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                     

01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                    

01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร                    

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร                    

01-317-013 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร                    

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร                     

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                       

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ                 

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                  

01-021-004 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย                    

01-021-005 สารัตถะแหงความงาม                  

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                  

01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)  

01-021-008 ศิลปะการเลนเงา                    

01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต                 

01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต               

01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม                  

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                      

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                   

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน                  

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย                 

01-022-006 ไทยศึกษา                  

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                  

01-022-008 อาเซียนศึกษา                  

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                  

01-022-010 ชุมชนศึกษา                  

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต     
 
                 

01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน     
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มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 

05-022-013 การเปนผูประกอบการ                       

05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล                       

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร                      

02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล                      

02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี                      

02-031-004 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                      

02-031-005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                      

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ                      

02-031-007 ยาและสารเสพติด                      

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                      

02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก                      

01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา                      

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร

02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                      

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร                      

02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร                      

02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ                        

02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                        

02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน                        

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                     

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                       

01-050-003 การรักษาสุขภาพ                       

01-050-004 ผูนํานันทนาการ                        

01-050-005 กีฬาลีลาศ                       

01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ                          

01-050-007 พลศึกษา                     

01-050-008 ฟุตบอล                     
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มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ตอ)

 01-050-009 บาสเกตบอล                     

01-050-010 ตะกรอ                     

01-050-011 ฟุตซอล                     

01-050-012 แบดมินตัน                     

01-050-013 วายน้ํา                     

01-050-014 วอลเลยบอล                     

01-050-015 เทนนิส                     

01-050-016 กอลฟ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
01-001-203 เคมีพ้ืนฐาน                         
01-002-101 ฟสิกส 1                         
01-002-102 ฟสิกส 2                         
01-003-101 คณิตศาสตร 1                         
01-003-102 คณิตศาสตร 2                         
01-003-203 คณิตศาสตร 3                         
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
09-211-101 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา          
09-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม                      
09-211-103 วัสดุวิศวกรรม                      
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร           

09-211-212 กลศาสตรวิศวกรรม          
วิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
09-211-105 วงจรดิจิทัล                 
09-211-206 วงจรไฟฟา             
09-211-207 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา          
09-211-208 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม             
09-211-209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม              
09-211-210 สนามแมเหล็กไฟฟา              
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มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 

กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม (ตอ) 
09-211-211 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา      
09-212-201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา               
09-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร             
09-212-303 ระบบควบคุม              
09-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม             
09-213-201 เคร่ืองจักรกลไฟฟา              
09-213-202 ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา                           

09-213-303 อิเล็กทรอนิกสกําลัง                          

09-213-304 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง                          

09-213-305 การขับเคล่ือนดวยไฟฟา                          
09-213-306 ปฏิบัติการการขับเคล่ือนดวยไฟฟา                          
09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง                          

09-214-302 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง                          

09-214-303 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                          

09-214-304 การออกแบบระบบไฟฟา                          

09-214-305 ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟา                          

09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 

กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม (ตอ) 

09-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง                          
09-214-408 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย                          
09-215-301 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา      

09-215-302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1       

09-215-403 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2       
09-215-404 การเตรียมความพรอมการฝก

ประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 
                   

09-215-405 
การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟา 

    

09-215-406 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง 
วิศวกรรมไฟฟา 

                   

09-215-407 กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ                
 09-215-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา     
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
09-211-313 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม                          
09-212-305 ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
                         

09-212-306 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม                          
09-212-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร                          
09-212-408 เคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม                          
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  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม (ตอ) 
09-212-409 การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร                          
09-213-307 พลังงานทดแทน                          
09-214-409 วิศวกรรมสองสวาง                          

มคอ.2 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การรวมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจ
มีหลายครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอย
ภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไม
นอยกวารอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปนกรณี
พิเศษจากอาจารยผูสอน 
  การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ัน
ดังน้ี 

ระดับคะแนน           ผลการศึกษา คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช (Fair) 2.0 

 D+  ออน (Poor) 1.5 
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

 

  กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังน้ี 
สัญลักษณ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
  2.1.2 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรูของนักศึกษา 
  2.1.3 สัมภาษณนักศึกษา เพื่อสอบถามขอมูลนํามาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  2.2.1 สภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  
  2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถานประกอบการ  
  2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม และความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 
  2.2.4 สัมภาษณบัณฑิต เพื่อสอบถามขอมูลนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตร 
 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 3.1 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00   

 3.2 เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
 3.3 นักศึกษาตองผานเกณฑการทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับใบรับรอง 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1) การปฐมนิเทศหรือแนะนําอาจารยใหม เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในรายวิชา  
2) ช้ีแจงปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ 

อาทิ รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ  
3) อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
4) นําการจัดการความรูมาใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการปฏิบัติการสอนที่ดี (Best Practice) 
5) ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
6) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2) จัดใหอาจารยนําเสนอวิธีการสอนอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

และพัฒนาการสอน 
3) ศึกษาดูงาน ประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
4) สนับสนุนใหมีงานวิจัยที่นําไปบริการวิชาการ 

 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

1) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ 
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

2) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการตาง ๆ  
3) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ อาทิ การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ         

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น เปนตน 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 
รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน  
6 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตรการ
เรียนการสอน การประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุน การเรียนรู และหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัว
บงช้ี ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุ ไวในแตละป 
 
1. การกํากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ตองเปนไปตามเกณฑฯและขอกําหนดของหลักสูตรและอยูประจําหลักสูตรน้ีเพียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
 1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังน้ี 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนนไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป 
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา 
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3. นักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังน้ี 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษา โดยในการดําเนินการรับนักศึกษากําหนดใหมีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรมีการกําหนดเกณฑรับเขาทีโ่ปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และความพรอมเขาศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเขาศึกษา มี
การปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด  
 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให
คําปรึกษาวิชาการ  และแนะแนวแกนักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21 เพื่อใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษามีความพรอมและมีความพึงพอใจตอการ
บริหารหลักสูตรไมนอยกวา รอยละ 80 รวมทั้งมีการเปดโอกาสใหมีชองทางใหนักศึกษาไดให
ขอเสนอแนะและมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อใหมีนักศึกษาคงอยูและ
สําเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

 
4. อาจารย  
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารยที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ ที่ทําใหหลักสูตรมี
อาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเน่ือง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย 
เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 4.2 คุณภาพอาจารย มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรและ ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาชีพ 
มีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเน่ืองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรคงอยูและมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังน้ี 
 5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแตละปการศึกษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
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 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ โดยมีการกําหนดผูสอน 
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน การจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุ
เปาหมาย 
 5.3 การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
และมีการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน  ตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา ใหนักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู และเปนไปตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร ดวยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบงช้ีการดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ขอที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงานรวม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพรอมใชงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู โดยหลักสูตรมีหองปฏิบัติการและครุภัณฑ
หลักที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
  6.1 หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย 
      1) หองบรรยายขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 4 หอง 
      2) หองบรรยายขนาด 60 ที่น่ัง จํานวน 2 หอง      
   6.2 หองบรรยาย ใชอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
      1) หองบรรยายขนาด 60 ที่น่ัง จํานวน 4 หอง 
      2) หองบรรยายขนาด 120 ที่น่ัง จํานวน 6 หอง 
   6.3 หองปฏิบัติการ ใชอาคารอํานวยการและสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
      1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 30 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
      2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
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  6.4 หองปฏิบัติการทางภาษา ใชอาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    1) หองปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
         6.5 หองสมุด ใชหองสมุดประจํา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย 
    1) หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย จํานวน     18,800 เลม 
    2) หนังสือและตําราเรียนอังกฤษ จํานวน       2,100 เลม 
    3) วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน           90  รายการ 
    4) จุลสารภาคภาษาไทย จํานวน           97 รายการ 
    5) หนังสือพิมพภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ จํานวน            8 สํานักพิมพ 
    6) สื่อโสตทัศน  จํานวน         450  เรื่อง 
  6.6 ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ฐานขอมูล  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
    2) ฐานขอมูล  ProQuest Dissertation & Theses     
    3) ฐานขอมูล  ABI/INFORM Complete      
    4) ฐานขอมูล  ACM Digital Library 
    5) ฐานขอมูล  H.Wwilson 
    6) ฐานขอมูล  ISI Web of Science 
    7) ฐานขอมูล  Academic Search Premium 
    8) ฐานขอมูล  Springerlink eJourmal 
    9) ฐานขอมูล  Education Research Complete 
    10) ฐานขอมูล  Computers & Applied Sciences Complete   
    11) ฐานขอมูล  EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL 
    12) ฐานขอมูล  ACS: American Chemical Society 
    13) ฐานขอมูล  ScienceDirect 
    14) ฐานขอมูล  TDC Thai Digital Collection 
    15) ฐานขอมูล  Science Direct (e-book)  
  นอกจากน้ียังใหบริการ TV ผานดาวเทียม, Internet และ Self Accress Learning Center 
  6.7 หองปฏิบัติการ ใชหองปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 
    1) หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา ประกอบดวยชุดทดลองมอเตอร 1 เฟส และ 3 
เฟส ชุดทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส ชุดหมอแปลงไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส            
ชุดโหลดความตานทาน ชุดโหลดความเหน่ียวนํา ชุดโหลดตัวเก็บประจุ 1 เฟส และ 3 เฟส เครื่องวัด
ความเร็วรอบ เครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัดกระแส, เครื่องวัดกําลังไฟฟา ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส 
เครื่องวัดแรงบิดมอเตอร หมอแปลงปรับคาแรงดันเพื่อการทดลองชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส เครื่อง
คอมพิวเตอรวิเคราะหผลการทดลอง เครื่องวัดสัญญาณรูปคลื่นตาง ๆ 
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    2) หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง ประกอบดวย อุปกรณชุดการทดลอง AC/AC & 
AC/DC Converter  ชุดการทดลอง DC/DC Converter ชุดการทดลอง DC/AC Inverter ชุดโหลด 
R, L, C ชุดโหลด Moter 
    3) หองปฏิบัติการไฟฟาสื่อสาร ประกอบดวย ชุดการทดลองระบบสื่อสาร ชุดการทดลอง
การ มอดูเลช่ัน ชุดการทดลองการผสมสัญญาณแบบดิจิทัล ชุดการทดลองการกําเนิดสัญญาณ ชุด
การทดลองการสื่อสารทางแสง ชุดการทดลองการสื่อสารทางแสง ชุดการทดลองการผสมสัญญาณ 
ชุดทดลองระบบสายอากาศ ชุดทดลองระบบโทรศัพท ISDN ชุดทดลองการสื่อสารไมโครเวฟ 
    4) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลข้ันสูง 45 
เครื่องพิมพแบบเลเซอร ระบบเครือขายเน็ตเวิรค โปรแกรมประมวลผลตาง ๆ 
    5) หองปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร ประกอบดวยชุดฝกไมโครโพรเซสเซอร/ไมโครคอล
โทรลเลอร ชุดอินเตอรเฟส เครื่องมือวัดสัญญาณลอจิก ชุดการทดลองไมโครโปรเซสเซอรแบบ
แผงวงจรเด่ียว ชุดการทดลองวงจรอินเตอรเฟส MI-1 ชุดการทดลองวงจรอินเตอรเฟส ZI-1             
ชุดทดลองPROGRAMABLE LOGIC CONTROL ชุดทดลองวงจรอินเตอรเฟส PROGRAMABLE 
LOGIC CONTROL 
    6) หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย อุปกรณชุดการทดลอง Logic control 
circuit ชุดทดลอง Transistor/JFET/MOSFET/SCR/DIAC/TRIC Characteristic 
    7) หองปฏิบัติการระบบควบคุม ประกอบดวย อุปกรณชุดตรวจจับอุณหภูมิแบบตาง ๆ 
ชุดอุปกรณตรวจวัดการไหล ชุดอุปกรณตรวจวัดระดับของเหลว เครื่องควบคุมแบบดิจิทัล เครื่อง
กําเนิดสัญญาณรูปคลื่นแบบตาง ๆ เครื่องวัดสัญญาณรูปคลื่นแบบตาง ๆ เครื่องวัดแรงดันไฟฟา 
เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง พรอมโปรแกรมที่ใชในการ
ประมวลผล อุปกรณปรับจูนเพื่อใหเกิดความเที่ยงตรง (Calibrator) 
    8) หองปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง ประกอบดวย อุปกรณระบบแหลงจายไฟฟา ชุด
ทดลองสายสงเฟส 3 เฟส ชุดทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟา 3 เฟส ชุดหมอแปลงไฟฟา 1 เฟส และ 3 
เฟส โหลดความตานทาน โหลดความเหน่ียวนํา โหลดตัวเก็บประจุ เครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัด
กระแส เครื่องวัดกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดมุมเฟส หมอแปลงปรับคาแรงดัน เครื่องวัดสัญญาณ
รูปคลื่นตาง ๆ ชุดการทดลอง สายสงแรงสูงและทดสอบการลัดวงจร 
    9) หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา ประกอบดวย อุปกรณปรับจายแรงดันไฟฟากระแสตรง
และกระแสสลับ เครื่องมือวัดคาแรงดัน วัดคากระแส วัดคาความตานทาน วัดคากําลังไฟฟา ทั้งแบบ
เข็มและแบบตัวเลข เครื่องกําเนิดรูปคลื่นแบบตางๆ เครื่องมือวัดรูปคลื่นสัญญาณ เครื่องมือทดสอบ
คาความเปนฉนวน เครื่องมือทดสอบคาความตานทานหลักดิน อุปกรณ R L C คาและขนาดตางๆ 
แผงตอวงจรไฟฟา โตะทดลองพรอมแหลงจายไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส 
    10) หองปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟา ประกอบดวย อุปกรณ ชุดการทดลองมัลติมิเตอร 
การทดลอง ออสซิลโลสโคป ชุดปฏิบัติการ Sensor Technology Temperature measurement 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
  หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
1. การกํากับ   
   มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการใหมจีํานวนและคุณสมบัติของ  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา  
หลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพกําหนด (ถามี) 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
(ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต  
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตใหครอบคลุมผลการ
เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 
2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมคีะแนนประเมิน   
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    x 

5)  มีการสํารวจติดตามการมีงานทําของบัณฑิต  
ไมนอยกวารอยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา และ
ผลการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 
80 ของผูตอบแบบสํารวจ 

    x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น  
    1) การรับและการเตรียมความพรอมใหกับนักศกึษา 

2) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษา 3) การพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 และ  
4) มีชองทางการรับขอเสนอแนะของนักศึกษาและการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และผลการดําเนินงานตาม
ระบบมีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

x x x x x 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
4. อาจารย  7)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น       

1) ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร  
2) ระบบการบริหารอาจารย และ 3) ระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย และผลการดําเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

8)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

9)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ    
      และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

11)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา รอยละ 
50 ตอป 

x x x x x 

5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน   
   ผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น        
      1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให  
      ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา         
      2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแตละปการศึกษา     
      3) การกําหนดผูสอน 4) การกํากับ ติดตาม การ 
      ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูและการจัดการ 
      เรียนการสอน 5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการ  
      บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม   
      และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6) การ  
      ประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
      อุดมศึกษาแหงชาติ และ 7) การกํากับการประเมิน   
      การจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการ 
      เรียนรู และผลการดําเนินงานตามระบบ มีคะแนน   
      ประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ 
      ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง 
      นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา      
      ใหครบทุกวิชา 

x x x x x 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 
14)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และ 
       ประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  
       มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา      
       ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

15)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร         
      ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป  
      การศึกษา 

x x x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม        
      มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ  
      มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน 
      ในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

17)  มแีผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
      กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจาก 
      ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
      ปที่แลว 

 x x x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

6. สิ่งสนับสนุน   
    การเรียนรู 
 

19)  มีระบบและกลไกดําเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุน   
      การเรียนรูเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมตอ 
      การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
      และผลการดําเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
      ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 14 15 15 16 19 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
  1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา/
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน 
  2) อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
อาจารยทานอื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา 
  3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน 
  4) ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และ
ผลการสอบ 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
   1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 2) การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่ 
มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ 
  3) การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน      
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาช้ันปที่ 4 ในภาคปลายกอนสําเร็จการศึกษา 
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย 

 

 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 
การประเมินจากการเย่ียมชมและขอมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
 

 2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 
1) แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

   2) การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิผูใชบัณฑิต  
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สาขาวิชา แตงต้ังโดยวิทยาลัย ประเมินตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 1) อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหวางภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหนาสาขาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
 3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป (มคอ.7) โดยรวบรวม
ขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง
อํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผล
การดําเนินการหลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสาขา 
 4) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากราง
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร เสนอผูอํานวยการผานหัวหนาสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรูและความชํานาญทางดานวิศวกรรมไฟฟา ระบบควบคุม โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนเนนรายวิชาปฏิบัติตามเกณฑ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ ความชํานาญ ความรู และ
ประสบการณจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน โดยการเอื้ออํานวยใหนักศึกษาไดมีโอกาส
สรางสรรคกิจกรรม และดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับรายวิชาที่ศึกษา เนนใหนักศึกษามีโอกาส
เรียนรูและศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อสรางความรู และความชํานาญใหกับนักศึกษา เนนทักษะ
ดานวิชาชีพ โดยการทดสอบสมรรถนะพื้นฐาน ไดแก ทักษะดานระบบไฟฟากําลัง ทักษะดานระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม ทักษะการเขียนแบบ และออกแบบระบบไฟฟา เนนทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ โดย
การทดสอบในรายวิชาเรียนเปนระยะ เนนทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการฝกนักศึกษาใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมในแตละรายวิชา เพื่อสรางความเช่ียวชาญในการใช
ระบบสารสนเทศ การใชสื่อในการทํากิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
การวิจัย และเนนทักษะดานการทํางานเปนหมูคณะ การมีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจัก
กาลเทศะ ทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ ซึ่งในการจัดทําหลักสูตร
ปรับปรุงน้ีเกิดจากการระดมความคิดของบุคลากร ตัวแทนจากภาคเอกชน คณาจารยภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาการจากหนวยงานภายนอก จึงเปนหลักสูตรที่ออกแบบใหสอดคลองและตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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1. ความกาวหนาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

1.1 เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลง 
การแขงขัน และ
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

1. จัดทําเน้ือหา 
คําอธิบายรายวิชาให
มีความเหมาะสม
สอดคลองกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

จัดทําคําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและกลุมวิชา
บังคับทางวิศวกรรมใหมีความทันสมัย ดังน้ี 

09-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 

09-213-202 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-1) 
09-213-303 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  3(3-0-6) 
09-213-304 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง  1(0-3-1) 
09-213-305 การขับเคล่ือนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 
09-213-306 ปฏิบัติการการขับเคล่ือนดวยไฟฟา 1(0-3-1) 
09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6) 
09-214-302 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง  1(0-3-1) 
09-214-304 การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6) 
09-214-305 ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟา  1(0-3-1) 
09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6) 
09-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง   1(0-3-1) 
09-214-408 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย  3(3-0-6) 

2. จัดทํารายวิชาให
มีสัดสวนจํานวน
ชั่วโมงทฤษฎีตอ
ชั่วโมงปฏิบัติใหเปน 
40:60 เพื่อใหผูเรียน
เกิดความรู ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบหัวขอปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและทําการกําหนดจํานวนชั่วโมง
ทฤษฎีกับชั่วโมงปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยที่เนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีรายวิชาดังตอไปน้ี 
09-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 

09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 

09-211-105 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
09-211-312 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
09-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
09-212-305 ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
09-212-306 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
09-212-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
09-212-408 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
09-212-409 การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 

09-213-307 พลังงานทดแทน  3(2-3-5) 

09-214-409 วิศวกรรมสองสวาง 3(2-3-5) 
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2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการ

ปรับปรุง 
วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

2.1 การเปล่ียน 
แปลงของกระแส
โลกและประเทศ
ไทยเขาเปนสวน
หน่ึงของ
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. จัดรายวิชาทีเนน
บูรณาการความรูดาน
วิศวกรรมไฟฟากับ
การปฏิบัติให
สอดคลองกับการ
ประกอบอาชีพตางๆ 
เพื่อรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
และกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมใหมีความทันสมัย ดังน้ี 
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-3-5) 
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
09-215-302      โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1   2(1-3-3) 
09-215-403     โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2     4(1-9-6) 
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
09-212-305
  

ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

  3(2-3-5) 

09-212-306 การควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม 

  3(2-3-5) 

09-212-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร   3(2-3-5) 
09-212-408 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม    3(2-3-5) 
09-212-409 การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร   3(2-3-5) 
09-213-307 พลังงานทดแทน 

 

  3(2-3-5) 

2. เนนทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประกอบอาชีพใหเพิ่ม
มากขึ้น 

2.1 สงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศโดยสราง
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา 
2.2 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา เพื่อนักศึกษา
สามารถนําความรูไปใชในการสอบ RMUTSV TEST TOEIC เปนตน 
 

3. เนนทักษะการใช
เทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบอาชีพใหเพิ่ม
มากขึ้น 

3.1 ฝกปฏิบัติใหนักศึกษาใชโปรแกรมนําเสนองานดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
3.2 การสืบคนขอมูลเพื่อการวิจัยจากฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วารสารวิจัยออนไลน  
3.3 อาจารยผูสอนใชระบบการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย 
LMS และอ่ืนๆ 
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3. จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการ

ปรับปรุง 
วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 

3.1 ควรใหบัณฑิต
ฝกทักษะทาง
วิศวกรรมไฟฟาให
มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ เพราะ
สถานประกอบการ
ตองการกําลังคนที่
มีความรู
ความสามารถใน
การใชเครื่องมือ
ทางดานวิศกรรม 
 

1. เนนการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียน
ฝกทักษะปฏิบัติมาก
ขึ้น 

1. มีรายวิชาเพิ่มพัฒนาทักษะทางดานวิศวกรรม ที่ทันสมัยโดยฝก
ปฏิบัติใหมีความเชี่ยวชาญกอนออกไปปฏิบัติงานจริง 
09-212-305
  

ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

  3(2-3-5) 

09-212-306 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม   3(2-3-5) 
09-212-408 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม   3(2-3-5) 
09-215-302      โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1   2(1-3-3) 
09-215-403        โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2   4(1-9-6) 

3.2 ควรใหบัณฑิต
มีความรู
ภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มทักษะดาน
ภาษาอ่ืนๆ ใหแก
นักศึกษา  
 
 
 
 
 
 

1. มีรายวิชาในกลุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาตางประเทศ 
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
01-312-002  ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
01-315-011 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
   

3.3 ควรพัฒนา
ความสามารถของ
นักศึกษาให
สามารถสืบคัน
ขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตและใช
อุปกรณเทคโนโลยี
ได 

1. เพิ่มทักษะการใช
โปรแกรม
คอมพิวเตอรและ
การสืบคน 
2. เนนการเรียนการ
สอนที่ตองใช
อุปกรณเทคโนโลยี
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

1. จัดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การนําเสนอ
ผลงาน การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
2. มีรายวิชาในการเพิ่มความรูและทักษะที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

3.4 เพิ่มทักษะ
ปฏิบัติในรายวิชา
เรียนใหเพิ่มมากขึ้น 

1. กําหนดจํานวน
ชั่วโมงฝกปฏิบัติงาน
จริงทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา 

1. มีรายวิชาและจํานวนชั่วโมงในการฝกปฏิบัติงานจริงทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา 
09-215-405 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง

วิศวกรรมไฟฟา 
3(0-40-0) 

09-215-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6(0-40-0) 
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ภาคผนวก  ข 
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ไดปรับปรุงข้ึนเพื่อผลิตวิศวกรทางดานสาขาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะห ทํางานและออกแบบระบบตาง ๆ ทางดานวิศวกรรม 
วิศวกรรมไฟฟา และการประยุกตเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใชงานดานอุตสาหกรรม 
ธุรกิจ การสื่อสาร การเกษตรและอื่น ๆ  ได มีความคิดสรางสรรคอยางมีระบบ สามารถนําองคความรู
ไปบูรณาการ และประยุกตใชในการแกไขปญหา รวมทั้งสามารถสรางงานพัฒนา และวิจัยในระดับที่
สูงย่ิงข้ึน เพื่อกอใหเกิดความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ อันถือเปนวิวัฒนาการที่ย่ังยืนและไมหยุดย้ัง  
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ  
ที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละขอ ดังตอไปน้ี 
 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม 
ไฟฟาใหมีคุณธรรมจริยธรรม            
มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง 
สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตย
สุจริต และเสียสละ ตลอดจนธํารงรักษา
ไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

01-021-001 
01-021-002   

 
01-021-003 
01-021-004 
01-021-005 
01-021-006 
01-021-007 
01-021-008 
01-021-009 
01-021-010 
01-022-001 
01-022-002 
01-022-003 
01-022-004 
01-022-008 
01-022-011 

 
09-215-404 

 
 

09-215-406 
 

คุณธรรมจริยธรรม 
มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
บุคลิกภาพ   
จิตวิทยาทั่วไป 
ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย
สารัตถะแหงความงาม 
อรรถรสในงานศิลปะ 
ดนตรีเพื่อชีวิต 
ศิลปะการเลนเงา 
มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 
สังคมกับการปกครอง 
สังคม ประเพณี และอารยธรรม 
อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 
อาเซียนศึกษา 
วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ภาคใต 
การเตรียมความพรอมการฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมไฟฟา 
 

3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
1 
 
 
1 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 
2) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรที่
เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ของตน และการศึกษาตอในระดับสูง
ขึ้นไปได 

02-040-001 
02-040-002 
02-040-003 
02-040-004 
02-040-005 
02-040-006 
01-001-203 
01-002-101 
01-002-102 
01-003-101 
01-003-102 
01-003-203 
09-211-101 

 
09-211-102 
09-211-103 
09-211-104 
09-211-105 
09-211-206 
09-211-207 
09-211-208 
09-211-209 
09-211-210 
09-211-211 
09-211-212 
09-211-312 

 
09-212-201 
09-212-202 
09-212-303 
09-212-304 
09-212-305 

 
09-213-201 
09-213-202 
09-213-303 
09-213-304 
09-213-305 
09-213-306 

คณิตศาสตรในชึวิตประจําวัน 
ความงามของคณิตศาสตร 
คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 
คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 
สถิติในชีวิตประจําวัน 
เคมีพื้นฐาน 
ฟสิกส 1 
ฟสิกส 2 
คณิตศาสตร 1 
คณิตศาสตร 2 
คณิตศาสตร 3 
ปฏิบัติการพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
เขียนแบบวิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
วงจรดิจิทัล 
วงจรไฟฟา 
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
สนามแมเหล็กไฟฟา 
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
กลศาสตรวิศวกรรม 
ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงาน
วิศวกรรม 
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
ไมโครคอนโทรลเลอร 
ระบบควบคุม 
ปฏิบัติการระบบควบคุม 
ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
เครื่องจักรกลไฟฟา  
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
การขับเคล่ือนดวยไฟฟา 
ปฏิบัติการการขับเคล่ือนดวยไฟฟา 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
1 
3 
 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 
09-214-301 
09-214-302 
09-214-303 
09-214-304 
09-214-305 
09-214-406 
09-214-407 
09-214-408 
09-214-409 

ระบบไฟฟากําลัง 
ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
การออกแบบระบบไฟฟา 
ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟา 
การปองกันระบบไฟฟากําลัง 
ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง
โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย 
วิศวกรรมสองสวาง 

3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 

3) ผลิตบัณฑิตใหมีความใฝรูในองค
ความรู และเทคโนโลยีที่มีการ
เปล่ียนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูให
สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให
คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถเลือกวิธีแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 

09-215-301 
09-215-302 
09-215-403 
09-215-404 

 
 

09-215-405 
 

09-215-406 
 

09-215-407 
09-215-408 

สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 
การเตรียมความพรอมการฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมไฟฟา 
กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 

1 
2 
4 
1 
 
 
3 
 
1 
 
3 
6 

4) ผลิตบัณฑิตให มีมนุษยสัมพันธและ
มีความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปนหมู
คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางาน
ไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่
ดีในการทํางาน 
 

01-021-001 
01-021-009 
01-022-002 
01-022-006 
01-022-007 
01-022-012 
02-031-001 
02-031-002 
02-031-003 
02-031-004 
02-031-005 
02-031-006 
02-031-007 
02-031-008 
02-031-009 
01-050-001 
01-050-002 
01-050-003 

คุณธรรมจริยธรรม 
มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 
สังคมกับการปกครอง 
ไทยศึกษา 
กฎหมายและระบบของกฎหมาย 
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 
มนุษยกับชีวมลฑล 
มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี 
มนุษยกับส่ิงแวดลอม 
ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ยาและสารเสพติด 
ของเสียและมลภาวะ 
แหลงพลังงานทางเลือก 
สุขภาพและสวัสดิภาพ 
ศิลปะการแสดงของไทย 
การรักษาสุขภาพ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 
01-050-004 
01-050-005 
01-050-006 
01-050-007 
01-050-008 
01-050-009 
01-050-010 
01-050-011 
01-050-012 
01-050-013 
01-050-014 
01-050-015 
01-050-016 
05-022-013 
05-022-014 

ผูนํานันทนาการ 
กีฬาลีลาศ 
จักรยานเพื่อนันทนาการ 
พลศึกษา 
ฟุตบอล 
บาสเกตบอล 
ตะกรอ 
ฟุตซอล 
แบดมินตัน 
วายนํ้า 
วอลเลยบอล 
เทนนิส 
กอลฟ 
การเปนผูประกอบการ 
การวางแผนการเงินสวนบุคคล 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

5) ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการ
ติดตอ ส่ือสาร และใชภาษาไทย ภาษา 
ตางประเทศ และศัพททางเทคนิคใน
การติดตอส่ือสาร รวมถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
 

01-011-001 
01-011-002 
01-011-003 
01-011-004 
01-011-005  
01-312-001 
01-312-002  
01-312-003 
01-312-004   
01-312-005 
01-312-006 
01-312-007 
01-313-009 
01-314-010 
01-315-011 
01-316-012 
01-317-013 
01-318-014 
01-032-001 
02-032-002 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
ทักษะการอานภาษาไทย 
ทักษะการเขียนภาษาไทย 
ศิลปะการพูด 
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
สนทนาภาษาอังกฤษ 
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2558 
  

หมวดวิชา/กลุมวิชา 
เกณฑมาตรฐานของ

สกอ. 
(หนวยกิต) 

เกณฑมาตรฐานของ
สภาวิศวกร 
 (หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
(หนวยกิต) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 ไมระบ ุ ไมนอยกวา 31 ไมนอยกวา 32 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 
    1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและ      
  สังคมศาสตร  
    1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ 
  คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ 
  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 
    1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 
    1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 
    1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 1.1 กลุมวิชาภาษา 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
 1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
 1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 

   
3 
6 
 
6 
 
 
3 
3 
1 
9 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
6 
3 
3 
2 
6 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา 84 ไมนอยกวา 102 ไมนอยกวา 110 ไมนอยกวา 111 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
     2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
     2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 
     2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
          2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
 และวิทยาศาสตร 
          2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน 
          2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
          2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 
 

 
31 
24 
- 

 
34 
70 
6 

 
 
 
 
 
 

21 
 

13 
 

71 
6 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ไมนอยกวา 6 ไมระบ ุ  
6 

 
 

ไมนอยกวา 6 
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 - ไมนอยกวา 147 ไมนอยกวา 149 

สัดสวนจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ท : ป    79 : 29 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา 
กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

1. โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   31  หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา   32  หนวยกิต  
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม          3  หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษา                           12  หนวยกิต 
1.2 กลุมความรูทางดาน มนุษยศาสตร 
     และสังคมศาสตร                          6  หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                                    6  หนวยกิต 

1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
     ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ                                 6  หนวยกิต                              

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   3  หนวยกิต 

1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  3  หนวยกิต   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                      3  หนวยกิต 
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม    3  หนวยกิต      1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  2  หนวยกิต 
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  1  หนวยกิต  1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)              6  หนวยกิต 
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร   9  หนวยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ                       110  หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา     111  หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                 34  หนวยกิต 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                        
      2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

                                                  21  หนวยกิต 
      2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  13  หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                     70  หนวยกิต      2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม    71  หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                       6  หนวยกิต      2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม      6  หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     6  หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
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2. รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 1.1 กลุมวิชาภาษา 
01-021-001   จริยธรรมสําหรับมนุษย   3(3-0-6) 01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   01-011-002   ทักษะการอานภาษาไทย  3(3-0-6) 
   01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
   01-011-004   ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
   01-011-005 การอานและการเขียนเชิง

วิชาการ  
3(3-0-6) 

   01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
   01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
   01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
   01-312-004   ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
   01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
   01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   01-317-013 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
1.2 กลุมความรูทางดาน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม  3(3-0-6) 
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
3(3-0-6) 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง  3(3-0-6) 01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับ

มนุษย 
3(3-0-6) 

   01-021-005 สารัตถะแหงความงาม 3(3-0-6) 
   01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
   01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
   01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 3(3-0-6) 
   01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการ

ดํารงชีวิต 
3(3-0-6) 

   01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
   01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
   01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
   01-022-003 สังคม ประเพณี และอารย

ธรรม 
3(3-0-6) 

   01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิ
วัตน 

3(3-0-6) 

   01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของ
มนุษย 

3(3-0-6) 

   01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 
   01-022-007 กฎหมายและระบบของ

กฎหมาย 
3(3-0-6) 

   01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
   01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
   01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
   01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณี

ของภาคใต 
3(3-0-6) 

   01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทักษะ
เชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

3(3-0-6) 01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 

02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทาง
วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 02-031-002 มนุษยกับชีวมลฑล 3(3-0-6) 
02-032-006 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(3-0-6) 02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคม ี 3(3-0-6) 
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากร 
3(3-0-6) 02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

02-033-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากร 

3(3-0-6) 

   02-031-006 ความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3(3-0-6) 

   02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
   02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
   02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
01-040-004 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 02-040-001 คณิตศาสตรในชึวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา   3(3-0-6) 02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 3(3-0-6) 
02-040-008 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
   02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร 
3(3-0-6) 

   02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณี

ของภาคใต 
3(3-0-6) 01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิ
วัตน 

3(3-0-6) 01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 

   01-050-003 การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
   01-050-004 ผูนํานันทนาการ 2(1-2-3) 
   01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
   01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ 2(1-2-3) 
   01-050-007 พลศึกษา 

 
1(0-2-1) 
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   1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ตอ) 
   01-050-008 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
   01-050-009 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
   01-050-010 ตะกรอ 1(0-2-1) 
   01-050-011 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
   01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
   01-050-013 วายน้ํา 1(0-2-1) 
   01-050-014 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 
   01-050-015 เทนนิส 1(0-2-1) 
   01-050-016 กอลฟ 1(0-2-1) 
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1.6 กลุมวิชาเลือก              
01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
01-023-005 ฟุตซอล 1(0-2-1)    
01-023-006 แบดมินตัน 1(0-2-1)    
01-023-009 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1)    
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร      
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)    
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1    3(3-0-6)    
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2   3(3-0-6)    
2. หมวดวิชาเฉพาะ                2. หมวดวิชาเฉพาะ                
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
01-024-101 เคมีพ้ืนฐาน 4(3-3-7)      2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
01-024-102 ฟสิกส 1 4(3-3-7) 01-001-203 เคมีพ้ืนฐาน 4(3-3-7) 
01-024-103 ฟสิกส 2 4(3-3-7) 01-002-101 ฟสิกส 1 4(3-3-7) 
01-025-101 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 01-002-102 ฟสิกส 2 4(3-3-7) 
01-025-102 คณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 01-003-101 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 
01-025-203 คณิตศาสตร 3 3(3-0-6) 01-003-102 คณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 
04-211-101 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟา 
1(0-3-1) 01-003-203 คณิตศาสตร 3 3(3-0-6) 

04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)      2.1.2 กลุมพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 09-211-101 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟา 
1(0-3-1) 

04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 09-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 09-211-103 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
   09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
   09-211-212 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 2.2 วิชาเฉพาะดาน 
04-211-102 วงจรดิจิตอล 3(2-3-5)      2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
04-211-204 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 09-211-105 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
04-211-205 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 09-211-206 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
04-211-206 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 09-211-207 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
04-211-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรม  
1(0-3-1) 09-211-208 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 

04-211-208 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 09-211-209 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม  

1(0-3-1) 
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ (ตอ)      2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม (ตอ) 
04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 09-211-210 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
04-212-201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทาง

ไฟฟา 
3(3-0-6) 09-211-211 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

04-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 09-212-201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟา 

3(3-0-6) 

04-212-303 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 09-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
04-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 09-212-303 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
04-213-201 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 09-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
04-213-202 ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา 1 1(0-3-1) 09-213-201 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
04-213-303 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 09-213-202 ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา  1(0-3-1) 
04-213-304 ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 1(0-3-1) 09-213-303 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 
04-213-305 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 09-213-304 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1(0-3-1) 
04-213-306 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1(0-3-1) 09-213-305 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 
04-214-301 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 09-213-306 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวย

ไฟฟา 
1(0-3-1) 

04-214-302 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 09-214-301 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
04-214-303 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 1(0-3-1) 09-214-302 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 1(0-3-1) 
   09-214-303 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 
04-214-305 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 09-214-304 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
04-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 09-214-305 ปฏิบัติการการออกแบบระบบ

ไฟฟา 
1(0-3-1) 

04-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบ
ไฟฟากําลัง 

1(0-3-1) 09-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

04-214-408 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 09-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบ
ไฟฟากําลัง 

1(0-3-1) 

04-214-409 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟา
ยอย 

3(3-0-6) 09-214-408 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟา
ยอย 

3(3-0-6) 

04-215-301 การเตรียมความพรอมฝกงาน 1(0-2-1) 09-215-301 สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-1) 
04-215-302 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา 
1(0-2-1) 09-215-302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1          2(1-3-3) 

04-215-303 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 

1(0-2-1) 09-215-403 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2          4(1-9-6) 

04-215-304 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา 3(0-40-0) 09-215-404 การเตรียมความพรอมการฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟา 

1(0-2-1) 

04-215-305 กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ 3(3-0-6) 09-215-405 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมไฟฟา 

3(0-40-0) 

04-215-406 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมไฟฟา 

6(0-40-0) 09-215-406 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 

1(0-2-1) 

04-215-407 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา           3(1-6-5) 09-215-407 กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ 3(3-0-6) 
   09-215-408 สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมไฟฟา 
6(0-40-0) 

        2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
   09-211-313 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงาน

วิศวกรรม 
3(2-3-5) 
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   09-212-305 ระบบควบคุมอัตโนมัติใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
3(2-3-5) 

   09-212-306 การควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม 

3(2-3-5) 

   09-212-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร 

3(2-3-5) 

   09-212-408 เคร่ืองมือวัดในงาน
อุตสาหกรรม 

3(2-3-5) 

   09-212-409 การประยุกต
ไมโครคอนโทรลเลอร 

3(2-3-5) 

   09-213-307 พลังงานทดแทน  3(2-3-5) 
   09-214-409 วิศวกรรมสองสวาง 3(2-3-5) 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                          
04-211-310 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงาน

วิศวกรรม 
3(2-3-5)    

04-212-305 โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร 

3(2-3-5)    

04-212-406 เคร่ืองมือวัดในงาน
อุตสาหกรรม 

3(2-3-5)  

04-213-307 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(2-3-5)  
04-214-304 วิศวกรรมสองสวาง 3(3-0-6)    
04-214-410 พลังงานทดแทน 3(3-0-6)    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี              3. หมวดวิชาเลือกเสรี           
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขาเปนลาย
ลักษณอักษร 

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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3. คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
คุณสมบัติผูเขาศึกษาหลักสูตร  

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
คุณสมบัติผูเขาศึกษาหลักสูตร  

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลในการปรับปรุง 

2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาชางไฟฟา  สาขาวิชาไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเคร่ืองมือวัด 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ 
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาไฟฟา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือวัด 
โดยวิธีเทียบโอนผลการศึกษา 
2.2.3 ผูเขาศึกษาท้ังขอ 2.2.1 และ 
2.2.2 ตองมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 
การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
1) โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
2) โดยวิธีการสอบคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัย 
3) โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานกลุม 9 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
4) โดยวิธีการสอบคัดเลือกผาน
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาชางไฟฟา 
สาขาวิชาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
สาขาวิชาเคร่ืองมือวัด หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
หรือ 
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางไฟฟา 
สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองมือวัด โดยวิธี
เทียบโอนผลการเรียน 
2.2.3 ผูเขาศึกษาท้ังขอ 2.2.1 
และ 2.2.2 ตองมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 
การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
1) โดยวิธีการรับตรงในระบบ
โควตา 
2) โดยวิธีการสอบคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัย 
3) โดยวิธีการสอบคัดเลือกผาน
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2.2.1 เพ่ือเปดโอกาสใหกับ
กลุมท่ีจบปริญญาตรี
ทางดานวิศวกรรมศาสตรใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ และสนใจ
เรียนทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือนํา
ความรูไปใชสําหรับการ
ทํางานโดยเฉพาะกลุมท่ีมี
ประสบการณการทํางาน  
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา ระบบควบคุมทั้งดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาใหมีคุณธรรม

จริยธรรมมีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง สังคม วิชาชีพ 
และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ  

2) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตร
ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได   

3) ผลิตบัณฑิตใหมีความใฝรูในองคความรู และ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูให
สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ และใหคิดเปน ทําเปน  
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเลือกวิธีแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม  

4) ผลิตบัณฑิตให มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการ
ทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน  

5) ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 
และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง
เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพือ่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ 

และทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ ซื่อสัตยสุจริต และ
เสียสละ 

2) มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยาง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถพัฒนา
องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ คิดเปน 
ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถ
เลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  

4) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางาน 
รวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปนหมู
คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยาง
เหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

5) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง
เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
1. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง  

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
2. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองในดานกลศาสตร (Mechanics)  
3. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล  

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
4. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)  
5. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน (Energy)  
6. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 
7. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management)    
8. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองทางชีววิทยา และสิ่งแวดลอม (Biology and Environment) 

 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
09-211-101  ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา     x x   
09-211-105  วงจรดิจิทัล x     x   
09-211-206  วงจรไฟฟา x    x x   
09-211-207  ปฏิบัติการวงจรไฟฟา x    x x   
09-211-208  อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม x   x  x   
09-211-209  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม x   x  x   
09-211-210  สนามแมเหล็กไฟฟา x x  x  x   
09-211-211  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา x x   x x   
09-211-313  ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม x x x  x x   
2. กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 
09-212-201  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา x    x x   
09-212-202  ไมโครคอนโทรลเลอร x    x x   
09-212-303  ระบบควบคุม x x   x x   
09-212-304  ปฏิบัติการระบบควบคุม x x   x x   
09-212-305  ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม x x   x x x  
09-212-306  การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม x x   x x x  
09-212-307  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร x x   x x x  
09-212-408  เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม x  x  x x   
09-212-409  การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร x    x x   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3. กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 
09-213-201  เครื่องจักรกลไฟฟา  x x   x x   
09-213-202  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  x x   x x   
09-213-303  อิเล็กทรอนิกสกําลัง x    x x   
09-213-304  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง x    x x   
09-213-305  การขับเคล่ือนดวยไฟฟา x x   x x   
09-213-306  ปฏิบัติการการขับเคล่ือนดวยไฟฟา x x   x x x  
4. กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
09-213-307  พลังงานทดแทน x x x x x x x x 
09-214-301  ระบบไฟฟากําลัง x    x x   
09-214-302  ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง x    x x   
09-214-303  วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง x    x x   
09-214-304  การออกแบบระบบไฟฟา x    x x x  
09-214-305  ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟา x    x x x  
09-214-406  การปองกันระบบไฟฟากําลัง x    x x x  
09-214-407  ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง x    x x x  
09-214-408  โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย x x   x x x  
09-214-409  วิศวกรรมสองสวาง x    x x x  
5. กลุมความรูดานการบูรณาการและเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 
09-215-301  สัมมนาวิศวกรรมไฟฟา x x x x x x x x 
09-215-302  โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 x x x x x x x x 
09-215-403  โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 x x x x x x x x 
09-215-404  การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณ 
                 วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 

x     x x x 

09-215-405  การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา x x x x x x x x 
09-215-406  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมไฟฟา 
x     x x x 

09-215-407  กรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ x x x x x x x x 
09-215-408  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา x x x x x x x x 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

นายปริญญา  สุนทรวงศ 
3 9099 00569 21 7 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2549 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 

2543 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

นายสันติ  การีสันต 
3 8015 00050 07 2 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2543 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

นายฐาปนิค  ตีระพันธ 
1 9399 00114 81 7 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2553 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

นายไพโรจน  แสงอําไพ 
3 9098 00772 78 9 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2541 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

นายอาคม  ลักษณะสกุล 
5 9305 90018 16 0 

อาจารย ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา), 2556 
 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2547 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2544 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
(วิทยาเขตนนทบุรี) 

นายจีรวัฒน  โสภาจารย 
1 9399 00029 87 9 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา-การวัดคุมฯ), 

2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

นายกระวี  อนนตรี 
3 9011 00904 11 1 

อาจารย ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2554 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2551 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวนทิตา  จิรโสภณ 
1 9299 00034 97 0 

อาจารย วศ.ม. (วิทยาการหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ), 2555 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2551 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายสันติพงษ  คงแกว 
3 80 00385 63 8 

อาจารย ค.อ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
2555 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร), 
2549 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

นายอภิรัญธ จันทรทอง 
3 8097 00202 83 3 

อาจารย ค.อ.ม. (ไฟฟา), 2547 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2544 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตภาคใต 
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ภาคผนวก  ซ 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

และอาจารยประจําหลักสูตร 
 
ลําดับท่ี 1 
ชื่อ นายสันติ    นามสกุล การีสันต 
 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี   วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ปริญญาโท   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
 

ท่ีอยูหนวยงาน      สาขาวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ผลงานวิชาการ 
สันติ การีสันต, จีรวัฒน โสภาจารย, จิรภาส แสงหอย, วัชระ ขอสวัสด์ิ, อภิรัญธ จันทรทองและ  

อาคม ลักษณะสกุล. 2559. ระบบควบคุมแผงโซลาเซลลเคลื่อนที่ตามความเขมแสงอาทิตย.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ครั้งที่ 7 ระหวาง 12–13 พฤษภาคม 
2559,  หนา 574-581. 
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ลําดับท่ี 2 
ชื่อ นายไพโรจน   นามสกุล แสงอําไพ 
 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตร ี  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ปริญญาโท  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 

ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
 

ท่ีอยูหนวยงาน      สาขาวิศวกรรมไฟฟา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ผลงานวิชาการ 
ไพโรจน แสงอําไพ, กุสุมาลย เฉลิมยานนท และ นทิตา จิรโสภณ. 2557. การออกแบบและควบคุม

คาความเหน่ียวนํารั่วในหมอแปลงความถ่ีสูงของวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด 
หลายเอาตพุต. การประชุมวิชาการเครือขายทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล กระบี่, ครั้งที่ 6 ระหวาง 26-28 มีนาคม 2557, หนา 136-139. 
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ลําดับท่ี 3 
ชื่อ นายจีรวัฒน   นามสกุล โสภาจารย 
 

วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตร ี  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา-การวัดคุมฯ) 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ปริญญาโท  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
 

ท่ีอยูหนวยงาน      สาขาวิศวกรรมไฟฟา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ผลงานวิชาการ 
สันติ การีสันต, จีรวัฒน โสภาจารย, จิรภาส แสงหอย, วัชระ ขอสวัสด์ิ, อภิรัญธ จันทรทอง และ 

อาคม ลักษณะสกุล. 2559.“ระบบควบคุมแผงโซลาเซลลเคลื่อนที่ตามความเขม
แสงอาทิตย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7 ระหวาง   
12–13 พฤษภาคม 2559. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2559 : 574-581. 
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ลําดับท่ี 4 
ชื่อ นางสาวนทิตา   นามสกุล จิรโสภณ 
 

วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตร ี  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ปริญญาโท  วศ.ม. (วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ) 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
 

ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
 

ท่ีอยูหนวยงาน      สาขาวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ผลงานวิชาการ 
ไพโรจน แสงอําไพ, กุสุมาลย เฉลิมยานนท และ นทิตา จิรโสภณ. 2557. การออกแบบและควบคุม

คาความเหน่ียวนํารั่วในหมอแปลงความถ่ีสูงของวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด 
หลายเอาตพุต. การประชุมวิชาการเครือขายทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล กระบี่, ครั้งที่ 6 ระหวาง 26-28 มีนาคม 2557, หนา 136-139. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

152 

 

ลําดับท่ี 5 
ชื่อ นายอภิรัญธ   นามสกุล จันทรทอง 
 

ประวัติการศึกษา  
ปริญญาตร ี  คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถานศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 
ปริญญาโท  คอ.ม. (ไฟฟา) 
สถานศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
 

ท่ีอยูหนวยงาน      สาขาวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ผลงานวิชาการ 
T. Sugchai, I. Nattapong, C. Apirun. 2015. Design of Microstrip Triplexer Using  

Common Dual-Mode Resonator with Multi-Spurious Mode Suppression for 
Multiband Applications. Applied Mechanics and Materials, Vol. 763 : 182-188. 

สันติ การีสันต, จีรวัฒน โสภาจารย, จิรภาส แสงหอย, วัชระ ขอสวัสด์ิ, อภิรัญธ จันทรทอง และ 
อาคม ลักษณะสกุล. 2559.“ระบบควบคุมแผงโซลาเซลลเคลื่อนที่ตามความเขม
แสงอาทิตย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7 ระหวาง   
12 – 13 พฤษภาคม 2559. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2559 : 574-581. 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

อาชีพ วิศวกรไฟฟาในหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ
งานการออกแบบและคํานวณ ความรู (Knowledge) 

1. ความรูทางดานการออกแบบ และเขียน
แบบระบบไฟฟากําลัง 

2. ความรูทางดานสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร สามารถประยุกตใช
ทางดานการคํานวณ  

3. ความรูดานวิทยาศาสตร ฟสิกสและ
เคมีในชีวิตประจําวัน 

4. ความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา  
   เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา 

 
1. ประเมินผลจากการทดสอบการวัด

สมรรถนะรายบุคคล 
2. ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว  
3. ประเมินผลจากสังเกตการปฏิบัติงาน 
4. ประเมินจากการนําเสนอ 

 
1. แบบทดสอบการวัด

สมรรรถนะ 
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินจากการ

นําเสนอ 
4. ผลการปฏิบัติงาน 

 

 
ผานเกณฑคะแนน          
ไมต่ํากวารอยละ 60 

 
 

  

 

 ทักษะ (Skill)  
1.  การออกแบบระบบไฟฟาและ

วงจรไฟฟาในงานวิศวกรรม  
2. การวิเคราะห อยางเปนระบบถูกตอง

ตามหลักวิชาชีพ 
3. การใชงานเครื่องมือและอุปกรณในงาน

ไฟฟาไดอยางถูกตอง 
4. การแกไขปญหาและการประยุกตใช

งานวัสดุ 
 
 

 
1. ประเมินผลจากการทดสอบการวัด

สมรรถนะรายบุคคล 
2. ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว 
3. ประเมินผลจากสังเกตการปฏิบัติงาน 
4.  ประเมินจากการนําเสนอ 
 
 
 

 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินจากการ

นําเสนอ 
4. ผลการปฏิบัติงาน 
 

 
ผานเกณฑคะแนน           
ไมต่ํากวารอยละ 70 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ
 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 

1. มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต  
2. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอเวลา 
3. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 
1.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 
2.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 
3.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 

 
1.สังเกต/ งานที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 70 
  

 

งานควบคุมและติดตั้งระบบ
ไฟฟา 

ความรู (Knowledge) 
1.ความรูทางดานระบบควบคุม การ

ทํางาน การปองกันระบบ 
2.ความรูทางดานโปรแกรมการทํางานของ

ระบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  3.ความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน

และการติดตั้งระบบไฟฟา 
  4.ความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา  

 เครื่องมือวัดระบบไฟฟา 

 
1.ประเมินผลจากการทดสอบการวัด

สมรรถนะรายบุคคล 
2.ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว  
3.ประเมินผลจากสังเกตการปฏิบัติงาน 

            4.ประเมินจากการนําเสนอ 

 
1.แบบทดสอบการวัด

สมรรรถนะ 
2.แบบประเมินผลงาน 
3.แบบประเมินจากการ
นําเสนอ 
4.ผลการปฏิบัติงาน 

 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

 
 

  

 

 ทักษะ (Skill)  
1.การออกแบบระบบควบคุมและ
วงจรไฟฟาในระบบงานควบคุม  

2.การวิเคราะห อยางเปนระบบถูกตอง
ตามหลักวิชาชีพ 

3.การใชงานเครื่องมือและอุปกรณในงาน
ไฟฟาไดอยางถูกตอง 

4.การแกไขปญหาและการประยุกตใชงาน
วัสดุในงานควบคุมไดอยางถูกตอง 

 

 
1. ประเมินผลจากการทดสอบการวัด

สมรรถนะรายบุคคล 
2. ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งงานกลุมและงานเดีย่ว 
3. ประเมินผลจากสังเกตการปฏิบัติงาน 
4. ประเมินจากการนําเสนอ 

 
1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลงาน 
3.แบบประเมินจากการ 
นําเสนอ 
4.ผลการปฏิบัติงาน 
 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 70 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ
 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 

1. มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต  
2. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอเวลา 
3. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 
1.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 
2.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 
3.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 

 
1.สังเกต/ งานที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 70 
  

 

การวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้งระบบไฟฟากําลัง 

ความรู (Knowledge) 
1.ความรูทางดานระบบไฟฟากําลังและ

การสงจายระบบไฟฟากําลัง 
2.ความรูทางดานการติดตั้งระบบไฟฟา

กําลัง 
  3.ความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน

และปองกันระบบไฟฟากําลัง 
  4.ความรูทางดานไฟฟาแรงสูง 

 
1.ประเมินผลจากการทดสอบการวัด

สมรรถนะรายบุคคล 
2.ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว  
3.ประเมินผลจากสังเกตการปฏิบัติงาน 

            4.ประเมินจากการนําเสนอ 

 
1.แบบทดสอบการวัด
สมรรรถนะ 

2.แบบประเมินผลงาน 
3.แบบประเมินจากการ
นําเสนอ 
4.ผลการปฏิบัติงาน 

 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

 
 

  

 

 ทักษะ (Skill)  
1.การออกแบบวงจรและระบบไฟฟากําลัง  
2.การวิเคราะห การติดตั้งอยางเปนระบบ

ถูกตองตามหลักวิชาชีพ 
3.การใชงานเครื่องมือและอุปกรณในงาน

ไฟฟากําลังไดอยางถูกตอง 
4.การแกไขปญหาและปองกันไดอยาง

ถูกตอง 

 
1.ประเมินผลจากการทดสอบการวัด

สมรรถนะรายบุคคล 
2.ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว 
3.ประเมินผลจากสังเกตการปฏิบัติงาน 
4.ประเมินจากการนําเสนอ 

 
1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผลงาน 
3.แบบประเมินจากการ 
นําเสนอ 
4.ผลการปฏิบัติงาน 
 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 70  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหต ุ
 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 

1. มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต  
2. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอเวลา 
3. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 
1.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 
2.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 
3.ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 

 
1.สังเกต/ งานที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 
 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 70 
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ภาคผนวก  ญ 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
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ภาคผนวก ฎ 
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ภาคผนวก ฏ 
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