มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25501941102791
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Bachelor of Engineering Program in Electronics and
Telecommunication Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
ชื่อย่อ (ไทย):
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication
Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
B. Eng. (Electronics and Telecommunication Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จากัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 มีนาคม
2560
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
8.2 นักวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
8.3 วิศวกรฝ่ายขายในบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม
8.4 วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ
8.5 รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ
9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
ร.ต.พลกฤษณ์
จริยตันติเวทย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

2

นายธนะกิจ
วัฒกีกาธร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

3

4

นางกมลทิพย์
วัฒกีกาธร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายคชพงศ์
สุมานนท์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.บ.
ค.อ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

Electrical
Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
วิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

Oklahoma State University,
United State of America, 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2557
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี),
2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541
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ลาดับ
ที่
5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
น.ส.อัญชลี มโนสืบ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิศวกรรม
โทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อประโยชน์ในการรั กษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมทั้งหมด 17 สาขาวิชา โดยทุก
สาขาวิชาต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่เป็นกลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับแต่ละสาขาวิชาของ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะประกอบบด้วยองค์ความรู้ ต่างๆ 8 องค์ความรู้ขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของหลักสูตร
ได้แก่ 1) องค์ความรู้ที่เกี่ย วเนื่ องกับ คณิตศาสตร์ป ระยุกต์ คอมพิว เตอร์ และการจาลอง 2) องค์ความรู้ที่
เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ 3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล 4) องค์ความรู้ที่
เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม) กาหนดให้ต้องมีเนื้อหาความรู้
เพื่ อ ให้ มี อ งค์ ค วามรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ความรู้ ด้ า นพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2) กลุ่ ม ความรู้ ด้ า นทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร 3) กลุ่ ม ความรู้ ด้ า นการประมวลผลสั ญ ญาณ
4) กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ 5) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้อง
กับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งการปรับรายวิชาเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร ได้คานึงถึง
การเปลี่ ย นแปลงด้า นสั ง คม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว หลายประเทศ ก าลั ง เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
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ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารและสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่อีก ด้านก็จะเป็นภัยคุกคาม
ในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกันการแพรขยาย
ของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทาให้การสื่อสารข้อมูลขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทาให้การดูแลป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างยากลาบาก จึงจาเป็นต้องให้ความรู้
ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องแก่กลุ่มวัยกาลังศึกษา
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อให้กลุ่มวัยกาลังศึกษา
เข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริง เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อน “ความรอบรู้” นาไปสู่
การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบั ติห น้ าที่และดาเนิ น ชีวิตที่ถูกต้อง ลดความขัดแย้งทางสั งคม อันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ พร้อมเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี และรองรั บ การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิ ตบุคลากรทางวิศวกรรมอิเล็ กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมที่มีความพร้อม ซึ่งจะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อม เข้าสู่ระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม วิทยาสาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0
12.2.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
12.2.3 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระ และการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลั กสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิชาชีพ ใช้เรียน
ร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้ องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทางาน การแก้ปัญหา การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ
ตามหลักวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีพื้นฐาน ในการพัฒนาและ
ออกแบบระบบ ทั้งสามารถติดตั้งและทดสอบงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมได้
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุม
อย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรปฏิบัติการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความ
สานึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมให้แก่บัณฑิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับความต้องการ
ในความต้องการของ
ของอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยี
 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนา
ความรู้ มาปฏิบัติงานจริง

 สนับสนุนบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้ทางาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
 การศึกษาต่อ
 การฝึกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
- ภาคสมทบ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 22.00 น.
อาทิตย์
เวลา 08.00 – 22.00 น.
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
2.2.3 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขา
วิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่
คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียน ที่นักศึกษาต้อง
สามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนและการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคปกติ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
70
70
70
70
ชั้นปีที่ 2
70
70
70
ชั้นปีที่ 3
70
70
ชั้นปีที่ 4
70
รวม
70
140
210
280
คาดว่าจะจบการศึกษา
70
หมายเหตุ รับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2
2.5.2 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคสมทบเทียบโอน)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
รวม
25
50
75
75
คาดว่าจะจบการศึกษา
25
25
หมายเหตุ รับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2.3

2564
70
70
70
70
280
70

2564
25
25
25
75
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับภาคปกติ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
15,000บาท/ภาคเรียน/คน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
3,000บาท/ปี/คน
รวมรายรับ
จานวนนักศึกษา

2560
2,100,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
4,200,000 6,300,000

2563
8,400,000

2564
8,400,000

210,000

420,000

630,000

840,000

840,000

2,310,000
70

4,620,000
140

6,930,000
210

9,240,000
280

9,240,000
280
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ายภาคปกติ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
2563
2564
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
5,726,880 6,070,492 6,434,722 6,820,805 7,230,054
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000
รวม (ก)
7,216,880 8,450,492 9,704,722 10,980,805 11,440,054
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000
รวม (ข)
5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000
รวม (ก) + (ข)
12,716,880 14,450,492 16,204,722 17,980,805 18,940,054
จานวนนักศึกษา
70
140
210
280
280
2.6.3 งบประมาณรายรับภาคสมทบเทียบโอน (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าบารุงการศึกษา
1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
25,000บาท/ภาคเรียน/คน
รวมรายรับ
1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
จานวนนักศึกษา
25
50
75
75
75
2.6.4 งบประมาณรายจ่ายภาคสมทบเทียบโอน (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
2563
2564
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
450,000
900,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
312,500
625,000
937,500
937,500
937,500
รวม (ก)
762,500 1,525,000 2,287,500 2,287,500 2,287,500
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
762,500 1,525,000 2,287,500 2,287,500 2,287,500
จานวนนักศึกษา
25
50
75
75
75
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้ว ยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลั กสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
3
12
3
2
6
4
109
50
21
29
26
3
59
37
33
4
7
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ
EN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
รหัสสาขาวิชา
05
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4 ปริญญาโท
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
6 ปริญญาเอก
กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

นก.(ท-ป-น)

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
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สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย
(Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai Writing for Careers)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค
(Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ
(English Listening)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2200105
GE2200106
GE2200107

การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104

ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ
(Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
สันติศึกษา
(Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

ชื่อวิชา
พลศึกษา
(Physical Education)
ลีลาศ
(Social Dance)
กีฬาประเภททีม
(Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล
(Individual Sports)
นันทนาการ
(Recreation)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น
(Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

14
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21
(World in 21st Century)
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
(Life and Positive Thinking)
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
(Activities for Health)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์
(Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
(Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
109 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 50 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ST2031101
ST2031102
ST2031201

ชื่อวิชา
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
(Calculus 1 for Engineers)
แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
(Calculus 2 for Engineers)
แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
(Calculus 3 for Engineers)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ST2041103
ST2041104
ST2051107
ST2051108
ST2051109
ST2051110

เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers Laboratory)
ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers Laboratory)
ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers Laboratory)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 29 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 26 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EN2011205

วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits)
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits Laboratory)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Fields)
ระบบควบคุม
(Control Systems)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics Laboratory)

3(3-0-6)

EN2011206
EN2011207
EN2011310
EN2021101
EN2031103
EN2031104
EN2041201
EN2051201
EN2051202

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2031101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
(Basic Engineering Training 1)

3(1-6-2)

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 59 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 37 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
EN2012201
EN2012202
EN2012203
EN2052301
EN2052302
EN2052303
EN2052304
EN2052305
EN2052306
EN2052307
EN2052408
EN2052409
EN2052410
EN2052411
EN2052412

ชื่อวิชา
เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Mathematics)
หลักการของการสื่อสาร
(Principle of Communication)
ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
(Communication Systems Laboratory)
เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Lines)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(Data Communication and Networking)
ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(Data Communication and Networking Laboratory)
วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering Laboratory)
การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
(Optical Communication Laboratory)
การสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication)
วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering Laboratory)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2052413
EN2052414

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(Electronics and Telecommunication Engineering Pre-Project)
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(Electronics and Telecommunication Engineering Project)

1(1-0-2)
3(0-9-0)

2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EN2002301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
EN2052415 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
6(0-40-0)
(Cooperative Education for Electronics and
Telecommunication Engineering)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิ จศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
วิช าชีพ พ.ศ. 2553 หรื อมติของคณะกรรมการประจาหลั กสู ตร ให้ เลื อกลงทะเบียนวิช าการฝึ กงานทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมและวิชากรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(0-40-0)
EN2052416 การฝึกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(Practice for Electronics and Telecommunication Engineering)
EN2052417 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Case Studies for Electronics and Telecommunication
Engineering)
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 15 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
EN2053301
EN2053302
EN2053303
EN2053304
EN2053305

วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
(Digital Circuits and Logic Design)
ไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessor)
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Circuits Analysis)
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Waves)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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EN2053306
EN2053407
EN2053408
EN2053409
EN2053410
EN2053411
EN2053412

การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
(Radio Wave Propagation)
การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
(Radio Frequency Circuits Design)
วิศวกรรมโทรศัพท์
(Telephone Engineering)
การสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Communication)
การสื่อสารแบบแถบความถี่กว้าง
(Broadband Communication)
การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communication)
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(Selected Topics in Electronics and Telecommunication
Engineering)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนภาคปกติ
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GExxxxxxx

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

ST2031101

แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2041103

เคมีสาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2041104

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร

1

0

2

1

ST2051107

ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051108

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1

EN2031101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

3

1

6

2

EN2031104

เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

15

15

33

รวม

21
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 30

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

GExxxxxxx

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

GExxxxxxx

วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

ST2031102

แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051109

ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1

EN2021101

กลศาสตร์วิศวกรรม

3

3

0

6

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

รวม

20
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 22

18

4

38

20
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GExxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

6

GExxxxxxx
GExxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3
3

3
3

0
0

6
6

GExxxxxxx
ST2031201
EN2011205
EN2011206
EN2041201

วิชากลุ่มบูรณาการ
แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
วงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ =

2
3
3
1
3
21
24

2
3
3
0
2
19

0
0
0
3
2
5

4
6
6
0
5
39

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GExxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

GExxxxxxx

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

GExxxxxxx

วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3

3

0

6

EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า

3

3

0

6

EN2012202 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า

1

0

3

0

EN2012203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

3

3

0

6

EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

3

3

0

6

EN2051202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

1

0

3

0

22
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 26

20

6

40

รวม

21
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

EN2011310

ระบบควบคุม

3

3

0

6

EN2052301

หลักการของการสื่อสาร

3

3

0

6

EN2052302

ปฏิบัติการระบบสื่อสาร

1

0

3

0

EN2052303

เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง

3

3

0

6

ENxxxxxxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม (1)

3

x

x

x

ENxxxxxxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)

3

x

x

x

ENxxxxxxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)

3

x

x

x

19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

x

x

x

รวม

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

EN2052304

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3

3

0

6

EN2052305

ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

1

0

3

0

EN2052306

วิศวกรรมไมโครเวฟ

3

3

0

6

EN2052307

ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ

1

0

3

0

EN2052408

การสื่อสารทางแสง

3

3

0

6

EN2052409
EN2052413

1
1

0
1

3
0

0
2

ENxxxxxxx

ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4)

3

x

x

x

xx-xxx-xxxx

วิชาเลือกเสรี (1)

3

x

x

x

19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

x

x

x

รวม

22
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

EN2052410 การสื่อสารดิจิทัล

3

3

0

6

EN2052411 วิศวกรรมสายอากาศ

3

3

0

6

EN2052412 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
EN2052414 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
ENxxxxxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (5)

1
3

0
0

3
9

0
0

3

x

x

x

xx-xxx-xxxx วิชาเลือกเสรี (2)

3

x

x

x

รวม

17
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

x

x

x

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

0

40

0

0

40

0

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

EN2052415 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6
และโทรคมนาคม
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
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แผนการเรียนภาคสมทบเทียบโอน
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

ST2031101

แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2041103

เคมีสาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2041104

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร

1

0

2

1

ST2051107

ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051108

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1

EN2031101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

3

1

6

2

EN2031103

วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

EN2031104

เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

15

13

32

รวม

20
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 28

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1

EN2011205 วงจรไฟฟ้า

3

3

0

6

EN2011206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

1

0

3

0

EN2012203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

3

3

0

6

EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม

3

3

0

6

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

2

2

5

17

7

36

รวม

20
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3

3

0

6

EN2011310 ระบบควบคุม

3

3

0

6

ENxxxxxxx

3

x

x

x

-

-

-

วิชาเลือกทางวิศวกรรม (1)
รวม

9
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

24
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GExxxxxxx
ST2031201

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร

EN2012201
EN2012202
EN2051201
EN2051202
EN2052301
EN2052302

เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
หลักการของการสื่อสาร
ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ =
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

3
3

3
3

0
0

6
6

3
1
3
1
3
1
18
24

3
0
3
0
3
0
15

0
3
0
3
0
3
9

6
0
6
0
6
0
30

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

GExxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

EN2052303

เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง

3

3

0

6

EN2052304

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3

3

0

6

EN2052305

ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

1

0

3

0

EN2052306

วิศวกรรมไมโครเวฟ

3

3

0

6

EN2052307
EN2052413

ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ =

1
1

0
1

3
0

0
2

3
18
XX

x
x

x
x

x
x

ENxxxxxxx

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ENxxxxxxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)

3

x

x

x

ENxxxxxxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4)

3

x

x

x

ENxxxxxxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม (5)

3

x

x

x

9
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

x

x

x

รวม
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ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

EN2002301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

EN2052408

การสื่อสารทางแสง

3

3

0

6

EN2052409

ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง

1

0

3

0

EN2052410

การสื่อสารดิจิทัล

3

3

0

6

EN2052411

วิศวกรรมสายอากาศ

3

3

0

6

EN2052412
EN2052414

ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ =

1
3

0
0

3
9

0
0

15
24

9

17

19

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
EN2052415 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6
0
และโทรคมนาคม
รวม
6
0
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
หมายเหตุ: จานวนหน่วยกิตต้องศึกษาของภาคสมทบเทียบโอน
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
109
หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
50
หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
59
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตเทียบโอน
คงเหลือหน่วยกิตต้องศึกษา

30
115

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
40
0
40

เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน

0

3
6
3
2
6
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เทียบโอน 6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills, listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกับการสื่ อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles
of business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภ าษาระดับสู งขึ้น เพื่อใช้ภ าษาให้ ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสาร
ข้อมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกั บ
วิชาชี พ ใจความส าคั ญและรายละเอี ยดจากเนื้ อเรื่อง การให้ นิ ยาม การจาแนกประเภท ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ
ป้ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
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English usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions
and process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ใ นอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in
workplace; telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation
about company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจาวัน การฟังบทสนทนา การ
ฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
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GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอก
ที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with
native culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and
directions; requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจี นเบื้องต้น ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence
patterns and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary
and answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแส โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
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Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development;
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทาง
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human relations in
Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิด และเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่แ ละความรับ ผิดชอบของ
บุค คล กลยุทธ์การบริห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร้างผลผลิ ตและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and
crises of development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and
the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
labour protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social
responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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ความรู้ พื้น ฐานเกี่ ย วกับอาเซีย นและรั ฐ สมาชิก อัต ลั ก ษณ์ แ ละความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลั ก
อาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN
development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration
for a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence
conflict resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching
and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social
behavior
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GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรั บปรุงบุคลิกภาพ การรั บรู้ เกี่ ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสั มพันธ์กับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิต
และการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; self-adjustment;
human relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
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GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุ ประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(2-2-5)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการ
พัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in
daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัช นี มวลกาย รู ป แบบของการจั ดการแข่ง ขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บ จากการเล่ นกีฬาและ
การปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body
mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of
exercises for health
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types
of social dance; practice of social dance
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GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัด การ
แข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management
of team sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ย วกั บกี ฬ าประเภทบุค คล ฝึ ก ทัก ษะการเล่ น กี ฬาประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports;
building physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition
and competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership;
recreational activities for training courses; recreational games; camping and appropriate
recreational activities
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and
series
GE2600102

สมมติฐาน
hypothesis testing

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;

GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
และการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage
and applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income
tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจาวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
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Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in
everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิ เวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental
pollution; environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society
and 21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก และพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การเป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on
graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational leadership;
personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
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GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา
กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติ
ที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101
ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
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GE2820102

และความงาม
health and beauty

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;

GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัส ดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัส ดุยานยนต์ วัสดุทาง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ST2031101

แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และ
การประยุ ก ต์ รู ป แบบยั ง ไม่ ก าหนด การหาปริ พั น ธ์ เทคนิ ค ของการหาปริ พั น ธ์ ปริ พั น ธ์ จ ากั ด เขตและ
การประยุกต์
Algebra of vectors in three dimensional space; functions, limits and
continuity, differentiation and applications, indeterminate forms; integration; techniques of
integration; definite integral and applications
ST2031102

แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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พิกั ด เชิ ง ขั้ ว และสมการเชิ ง อิ ง ตั ว แปรเสริ ม ฟั ง ก์ ชั น ค่ า เวกเตอร์ ข องหนึ่ ง ตั ว แปร
แคลคู ลั ส ของฟั งก์ ชัน ค่า เวกเตอร์ ข องหนึ่ งตั ว แปร เส้ น ระนาบและผิ ว ในปริภู มิส ามมิติ อนุพั นธ์ ย่อ ยและ
การประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์
Polar coordinates and parametric equations; vector valued functions of
one variable, calculus of vector valued functions of one variable; lines, planes and surfaces
in three dimensional space; Partial derivatives and applications; Multiple Integrals and
applications
ST2031201

แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 3 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมการเชิ งอนุ พั น ธ์เ บื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพัน ธ์เชิ งตัว เลข ปริพัน ธ์
ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของจานวน การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications; numerical
integration; improper integration; introduction to line integrals; mathematical induction;
sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions
ST2041103

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้น ฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสั มพันธ์
สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Basic of atomic theory and electronic structures of atoms;
stoichiometry; periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals;
chemical bonds; properties of gas, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and
chemical kinetics; ionic equilibrium
ST2041104

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติพีริออดิก
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ์ สมบัติของ
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
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Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry;
periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; ionic and
covalent compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and
chemical kinetics; ionic equilibrium
ST2051107

ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ แรงและการเคลื่ อ นที่ งานและพลั งงาน โมเมนตัม และการชน ระบบ
อนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and
collisions; system of particles; motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of
matter; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical waves and
sound wave
ST2051108

ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 1 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่ อ นที่ งานและพลั งงาน โมเมนตัม และการชน ระบบ
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and
collisions; system of particles and motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of
matter; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical waves and
sound wave
ST2051109

ฟิสกิ ส์ 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์
Electrostatics; direct current; electromagnetism; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic waves; optics; modern physics and introduction to
quantum theory; atomic and nuclear physics
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ST2051110

ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 2 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์
Electrostatics; direct current; electromagnetism; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic waves; optics; modern physics and introduction to
quantum theory; atomic and nuclear physics
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
EN2011205

วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Circuits
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาจากัดความและหน่วย องค์ประกอบของวงจร กฏของเคอร์ซอฟฟ์และทิศทาง
อ้างอิง แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของข่ายวงจร ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา และ ความจุ
การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง รูปคลื่นซายน์
เฟสเซอร์ไดอะแกรม การวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะคงตัว กาลังในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ระบบสามเฟส
Definitions and units; circuit elements; Kirchhoff's laws and reference
directions; elementary concepts of network graphs; circuit theorems; resistance; inductance;
and capacitance; node and mesh analysis; Thevenin theorem and Norton theorem; first and
second order circuits; sinusoidal waveforms; phasor diagram; alternating current steady-state
analysis; AC power circuits; three-phase systems
EN2011206

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2011205 วงจรไฟฟ้า หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2011205 วงจรไฟฟ้า
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2011205 วงจรไฟฟ้า

1(0-3-0)

Practice on the topics concerning in the Electric Circuits which are
studied in EN2011205 course
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EN2011207

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ศักย์และพลังงาน ตัวนาและไดอิเล็กทริก
ความจุ กระแสการพาและการนา ผลเฉลยของสมการลาปลาซและสมการปัวส์ซง ความต้านทาน
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนา กระแสการกระจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา
สมการแมกซ์เวลล์
Vector analysis; electrostatic field; potential and energy; conductors
and dielectrics; capacitance; convection and conduction currents; solution of Laplace’s and
Poisson’s equations; resistance; magnetostatic fields; magnetic materials; inductance;
displacement current; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations
EN2011310

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจาลองระบบในโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ แบบจาลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับ ที่หนึ่งและอันดับ
ที่สอง การควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด การควบคุมแบบป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุม
แบบป้อนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพแบบต่างๆ
Mathematical models of systems; transfer function; system models on
time domain and frequency domain; dynamic models and dynamic responses of systems;
first and second order systems; open-loop and close-loop control; feedback control and
sensitivity; types of feedback control; concepts and conditions of system stability; methods
of stability test
EN2021101

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium;
structural analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s
second law of motion; work and energy; impulse and momentum

44
EN2031103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ของ
กลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม สมบัติทางกลและลักษณะการเสื่อมสภาพของ
วัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and
applications of main groups of engineering materials metals, polymers, ceramics and
composites; mechanical properties and materials degradation
EN2031104

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนด
ขนาดและพิ กั ด ความเผื่ อ ภาพตั ด ภาพช่ ว ยและภาพคลี่ การสเก็ ต ช์ ภ าพ การเขี ย นภาพแยกชิ้ น และ
ภาพประกอบ การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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
EN2041201

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดคอมพิวเตอร์ ประวัติการเขียนโปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน ส่วนต่อ
ประสานการสร้างโปรแกรม ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ แนวคิดการประมวลผล EDP
อันตรกิริยา การออกแบบโปรแกรม พื้นฐานอัลกอริทึม และระเบียบวิธีการพัฒนา ข้อมูล ตัวแปร พื้นฐาน
โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างควบคุม การวนซ้า แฟ้มข้อมูลและฟังก์ชันในโปรแกรมมิ่งภาษาระดับสูง พร้อมด้วย
การสาธิตและทดลองในห้องปฏิบัติการ
Programming history and computer concept; programming-interface,
end-user-interface computer components; hardware and software interaction EDP concepts;
basic algorithms, program design and development methodology; data, variables, basic data
structures, control structures, iterations, files and functions in high-level language
programming; with practical laboratory and experiment
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EN2051201

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อุป กรณ์ ส ารกึ่งตั ว นา คุ ณลั กษณะของกระแสแรงดัน และคุณลั ก ษณะเชิ งความถี่
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์และ
การออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ชนิดมอส วงจรออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งานวงจรออปแอมป์ โมดูล
แหล่งจ่ายไฟ
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
EN2051202

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1(0-3-0)
Engineering Electronics Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Practice on the topics concerning in the principle of engineering
electronics which are studied in EN2051201 course
กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
EN2031101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : งานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การใช้เครื่องมือวัด งาน
ตะไบ งานเจาะ พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า การทาเกลียวด้วยมือ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
Basic Engineering about machine tools; using of measurement
instruments; filing; drilling basic; making screw system; instrument and equipments
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
EN2012201

เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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หน่วยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดไฟฟ้า คุณลักษณะทางสถิติและพลวัตร
การแบ่งประเภทและวัตถุประสงค์ของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ระบบการวัด เทคนิคการวัดแรงดันและกระแส
ด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัล บทนาของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น การวัดกาลังไฟฟ้า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ และพลังงาน การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนา และความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และคาบเวลา
ออสซิลโลสโคป สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบ
Units and standard of electrical measurement; instrument classification
and characteristics; measurement analysis; measurement of DC and AC current and voltage
using analog and digital instruments power, power factor, and energy measurement,
measurement of resistance, inductance, capacitance; frequency and period/time-interval
measurement; noises; transducers; calibration
EN2012202

ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-0)
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2012201 เครื่องมือและการวัดทาง

ไฟฟ้า
Practice on the topics concerning in the principle of Electric
Instruments and Measurements which are studied in EN2012201 course
EN2012203

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์เวกเตอร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผันลาปลาซ การใช้ผล
การแปลงลาปลาซวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การใช้ชุดคาสั่งโปรแกรมสาหรับช่วยในการคานวณและแสดงรูปคลื่น
จากฟังก์ชัน ผลการแปลงลาปลาซจากฟังก์ชันขั้น เฮวิไซด์ อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลง
ผกผันฟูเรียร์ ผลการแปลงแซด และผลการแปลงผกผันแซด
Vector analysis; Laplace transforms; inverse laplace transforms; using
laplace transforms in electric circuits; using a program for calculating and showing the signal
of the functions; the heaviside step function; fourier series; the Z transform and the inverse Z
transform
EN2052301

หลักการของการสื่อสาร
Principle of Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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รูปแบบการสื่อสาร สายและไร้สาย ความรู้เบื้องต้นของระบบและสัญญาณ สเปกตรัมของ
สัญญาณและการประยุกต์ด้วยอนุกรมฟูเรียร์และฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม การมอดูเลตด้วยสัญญาณแบบอนาล็อก
สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบอนาล็อก การมอดูเลตด้วยสัญญาณไบนารี ทฤษฏีการสุ่มสัญญาณของ
ไนควิสต์และการควอนไทซ์ การมอดูเลตสัญญาณพัลส์ด้วยสัญญาณอนาล็อก การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์
การมอดูเลตแบบเดลต้า การมัลติเพล็กซ์ทางเวลา ความรู้เบื้องต้นของสายนาสัญญาณ การแพร่กระจาย
คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโครเวฟและการสื่อสาร การสื่อสารด้วยดาวเทียม และการสื่อสารด้วยแสง
Communication models, wire/cable and wireless/radio; Introduction to
signal and system; spectrum of signal and applications of Fourier series and transform; analog
modulation; AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM; noise in analog communication; binary
baseband modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog modulation,
pulse code modulation (PCM), delta modulation (DM); multiplexing techniques; time-division
multiplexing (TDM); introduction to transmission line; radio wave propagation; microwave
components and communication, satellite communication, and optical communication
EN2052302

ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
1(0-3-0)
Communication Systems Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสื่อสาร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
Practice on the topics concerning in the principle of communication
which are studied in EN2052301 course
EN2052303

เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
Communication Network and Transmission Lines
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารแบบใช้สายและการสื่อสารแบบไร้สาย เครือข่ายการสื่อสารแบบใช้สาย
เมตริกคุณลักษณะแบบ วาย แซด เอฟ จี เอช ของเครือข่ายและความสัมพันธ์ วงจรเชื่อมต่อและวงจรมูลฐาน
การแปลงเครื อข่ า ย ปริ ม าณการส่ ง เทคนิค ของวงจรการส่ ง สั ญ ญาณ ตั ว กรองคลื่ น ตัว ลดทอนสั ญญาณ
การแมตช์อิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง สมการและผลเฉลยสาหรับสัญญาณความถี่ต่า ความถี่กลางและความถี่สูง
ค่าคงตัวปฐมภูมิและค่าคงตัวทุติยภูมิ คลื่ นตกกระทบและคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะของ
สายส่งปลายเปิด ปลายปิด และแบบต่อโหลด สายส่งแบบไร้การสูญเสียและมีการสูญเสีย การสะท้อนสัญญาณ
ในโดเมนเวลา ผังการสะท้อนไปกลับของสัญญาณ สัญญาณไขว้แทรกที่ปลายด้านส่ งและด้านรับ สัญญาณ
ผลต่าง สายส่งแบบผสม ชนิดของสายเคเบิล และสายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชีลด์ สายเคเบิลแกนร่วม มาตรฐาน
สายเคเบิล
Wire and wireless communications; wire communication network; Y, Z, F,
G, H matrix, relation; connection and basic circuits, network transformation, transmission
quantities, signal transmission circuit techniques, wave filter, attenuator, impedance matching,
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transmission line theory, equation, solution for low, medium, high frequencies, primary and
secondary constant; incident and reflected waves, standing wave ratio, line characteristic for
open, short, terminated load, lossless and lossy lines; reflections in time domain, bounce
diagrams, near-end and far-end crosstalk, differential signal, composite line; types of cable, and
unshielded twisted pair, coaxial cable; current cable standards
EN2052304

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
Data Communications and Networking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บการสื่ อสารข้ อมู ลและเครื อข่ าย สถาปั ตยกรรมเครื อข่ าย
แบบระดับชั้น โปรโตคอลแบบจุดต่อจุดและการเชื่อมโยง แบบจาลองการประวิงในเครือข่ายข้อมูล โพรโทคอล
การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายงานท้องถิ่น เครือข่าย
การสวิตช์ การจัดเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยในเครือข่าย ระบบและสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์
เครือข่ายแบบคลาวด์มาตรฐานต่าง ๆ
Introduction to data communications and networks; layered network
architecture; point-to-point protocols and links; delay models in data networks; mediumaccess control protocols; flow control; error control; local area network; switching network;
routing in data networks; network security; cloud network, architecture and system;
standards
EN2052305

เครือข่าย

ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
1(0-3-0)
Data Communications and Networking Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2052303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2052303 การสื่อสารข้อมูลและ

Practice on the topics concerning in the Data Communications and
Networking which are studied in EN2052303 course
EN2052306

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทบทวนสมการของแม็ ก ซ์ เ วล คลื่ น ระนาบ สายส่ ง ไมโคเวฟและท่ อ น าคลื่ น
การวิเคราะห์เครือข่ายไมโครเวฟ อิมพีแดนซ์ และแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสสมมูล เมตริกการกระจัดกระจาย
กราฟการไหลของสั ญญาณ การปรั บและการแมตช์อิมพีแดนซ์ เรโซเนเตอร์สาหรับคลื่ นความถี่ไมโครเวฟ
ตัวแบ่งกาลังงานและตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง วงจรกรองไมโครเวฟ ข่ายเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด
ระบบเรดาร์ การแพร่ ก ระจายคลื่ น ไมโครเวฟ พื้ น ฐานการวั ด ทางไมโครเวฟ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
คลื่นไมโครเวฟ
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Review of Maxwell’s equations, plane wave; microwave transmission
lines and waveguides; microwave network analysis; impedance and equivalent voltage and
current; the s-matrix; signal flow graphs, impedance matching and tuning, microwave
resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; point-to-point
microwave link; radar system; microwave propagation; basic of microwave measurement;
applications
EN2052307

ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
1(0-3-0)
Microwave Engineering Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052306 วิศวกรรมไมโครเวฟ หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2052306 วิศวกรรมไมโครเวฟ
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2052306 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Practice on the topics concerning in the microwave engineering which
are studied in EN2052306 course
EN2052408

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู : ท่อนาคลื่นชนิดไดอิเล็กทริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขของการแพร่กระจาย โครงสร้าง
และชนิดเส้น ใยน าแสง พารามิเตอร์ ของเส้ นใยนาแสง กระบวนการผลิตเส้ นใยนาแสง ชนิดเคเบิลนาแสง
การสู ญเสี ย แสงในเส้ น ใยน าแสง เครื่ อ งส่ งสั ญญาณแสง เครื่องรั บสั ญ ญาณแสง การลดคุณ ภาพสั ญญาณ
ในเส้นใยนาแสง แหล่งกาเนิดแสง เทคนิคการมอดูเลชัน ตัวตรวจวัดทางแสง การลดทอนและการกระจายแสง
ในการเชื่อมโยงเส้นใยนาแสง เครื่องทวนสัญญาณแสงและเครื่องขยายสัญญาณแสง การคานวณงบประมาณ
การเชื่อมโยง การมัลติเพลกซ์ในระบบการเชื่อมโยงทางแสง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เอฟทีทีเอกซ์
Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure
and types of optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable
types; optical transmitters; optical receivers; signal degradations in optical fiber; optical
sources; modulation techniques; optical detectors; attenuation and dispersion in fiber link;
optical repeaters and amplifiers; link budget calculation; multiplexing in optical link system;
introduction to FTTX
EN2052409

ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
1(0-3-0)
Optical Communication Laboratory
รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052408 การสื่อสารทางแสง หรือ
รายวชิาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2052408 การสื่อสารทางแสง
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2052408 การสื่อสารทางแสง
Practice on the topics concerning in the optical communications which
are studied in EN2052408 course
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EN2052410

การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทบทวนทฤษฏีการสุ่มสัญญาณ กระบวนการสุ่มและความน่าจะเป็น ปริภูมิสถานะ
สั ญญาณ ความกว้ างแถบไนควิ สต์ ขั้ นต่า การตรวจจั บสั ญญาณ สั ญญาณรบกวนขาวเกาส์ แบบบวก เทคนิ ค
การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล การวิเคราะห์สมรรถนะแบบซิกมา-เดลตา การซิงโครไนซ์ การปรับเท่า ทฤษฏีข่าวสาร
เบื้องต้น การเข้ารหัสต้นทาง การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบแบบหลายช่องสัญญาณและหลายคลื่นพาห์ เทคนิค
การแพร่กระจายคลื่นความถี่ ช่องสัญญาณที่มีเฟดดิงแบบหลายวิถี
Review of sampling theorem; probability and random process; signal
space; minimum Nyquist bandwidth; signal detections; AWGN, digital modulation techniques,
sigma-delta, performance analysis; synchronization; equalization; introduction of information
theory; source coding; channel coding; multichannel and multicarrier systems; spread
spectrum techniques; multipath fading channels
EN2052411

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :คาจากัดความพื้นฐานและทฤษฎีของสายอากาศ แหล่งกาเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก
แบบรู ป ของก าลั ง งานและแบบรู ป ของสนาม สภาพเจาะจงทิ ศ ทางและอั ต ราการขยาย ประสิ ท ธิ ภ าพ
การโพลาไรซ์ อิมพีแดนซ์ด้านเข้าและความกว้างแถบ สมการการส่งของฟริส การแผ่พลังงานจากองค์ประกอบ
กระแส ผลของระนาบสร้ างเงา คุณสมบั ติการแผ่ พ ลั งงานของสายอากาศแบบเส้ นลวด สายอากาศแบบ
แถวลาดับ สายอากาศแบบยากิ-อูดะ สายอากาศแบบรายคาบ-ล๊อก สายอากาศแบบช่องเปิด สายอากาศแบบ
ไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่ในงานปัจจุบัน และการวัดคุณลักษณะของสายอากาศ
Basic definitions and theory; isotropic point source; power and field
patterns; directivity and gain; efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; first
transmission equation, radiation from current elements; ground effects; radiation properties
of wire antenna; array antenna; Yagi-Uda antenna and lo-periodic antenna; aperture antenna;
micro strip antenna; modern antenna for current applications; antenna characteristics
measurement
EN2052412

ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
1(0-3-0)
Antenna Engineering Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052411 วิศวกรรมสายอากาศ หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2052411 วิศวกรรมสายอากาศ
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2052411 วิศวกรรมสายอากาศ
Practice on the topics concerning in the antenna engineering which are
studied in EN2052411 course
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กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
EN2052413

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
1(1-0-2)
Electronics and Telecommunication Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิธีทาโครงงานและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องาน
โครงการ ที่นักศึกษาแต่ละคนเลือกตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดทาวัตถุประสงค์ แผนงานและ
ขั้นตอนการดาเนินงานโครงงานนั้นๆ นาเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า
Procedure to work on project and writing report; study the literature
that concerns to student’s topics according to the approval of advisor; writing the objectives;
work plan and steps to proceed that project by proposing in form of the report and oral
examination
EN2052414

โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(0-9-0)
Electronics and Telecommunication Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052413 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นั ก ศึ ก ษาด าเนิ น โครงงานที่ ไ ด้ ศึ ก ษาไว้ ใ นวิ ช า การเตรี ยมโครงงานวิ ศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนรายงานที่สมบูรณ์
และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น
Students are required to work according to the plans in Electronics
and Telecommunication Engineering Pre-Project. A technical report must be submitted and
the final oral examination will be undertaken
กลุม่ วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
EN2002301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การเลื อ กสถานประกอบการและการสมั ค รงาน
การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional ethics;
quality system and safety; report writing and presentation delivery
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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EN2052415

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
6(0-40-0)
Cooperative Education for Electronics and Telecommunication
Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเสมือนพนักงานของ
หน่วยงานตามลักษณะงานในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์ จัดทารายงาน
การปฏิบัติงานหรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in electronics and telecommunication engineering as
an actual employee according to the position being appointed for not less than 16 weeks;
accomplishing the work report or project report under the supervision of the supervisor and
teacher
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
EN2052416

การฝึกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(0-40-0)
Practice for Electronics and Telecommunication Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นาความรู้จากด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการจริง โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
Practice on electronics and telecommunication engineering by working
in a workplan for at least eight weeks
EN2052417

กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Case Studies for Electronics and Telecommunication Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ใช้ก รณีศึก ษาตัว อย่า งที่เ กี่ย วข้อ งกับ วิศ วกรรมอิเ ล็กทรอนิก ส์แ ละโทรคมนาคม
เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
Use of electronics and telecommunication engineering related case
studies as examples to learn methods and procedures used for solving engineering
problems
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
EN2053301

วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(2-3-4)
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ระบบจ านวนและรหั ส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิ บ ด้ ว ยเลขฐานสอง
แบบมีแ ละไม่มี ค่า ประจ าตาแหน่ ง การบวก ลบ คู ณ และหารเลขฐานใดๆ พี ช คณิต บูลี น ผั งคาร์ โ นห์
การออกแบบวงจรคอมไบเนชันลอจิก การออกแบบวงจรซีเควนเซียลลอจิก วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อก
เป็นดิจิทัล และดิจทิ ัลเป็นอนาล็อก หน่วยความจา และการประยุกต์วงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม
Number system and code; conversion of the base number; decimal
representation of a binary number with and without the weight value position; addition;
subtraction; multiplication; division of the number base; Boolean algebra; Karnaugh map;
combinational circuit design; sequential logic design; conversion of analog to digital circuit
and vice versa; memory and digital circuits applications for industry
EN2053302

ไมโครโพรเซสเซอร์
3(2-3-4)
Microprocessor
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้ น ฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปั ต ยกรรมของ
ไมโครโพรเซสเซอร์ แ ละไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุ มพอร์ต ระบบอิ นเตอร์รั ปต์
ไทเมอร์และเคาน์เตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
Basic of microprocessors and microcontroller; microprocessor
architecture and microcontroller architecture; writing programming control; port; interrupt
systems; timer and counter; and their applications
EN2053303

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Circuits Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้ างพื้น ฐานของออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน แหล่งจ่ายกระแสคงที่
แหล่ ง จ่ า ยแรงดั น อ้ า งอิ ง การวิ เ คราะห์ ว งจรภายในไอซี ดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ พื้ น ฐานการออกแบบวงจรรวม
การใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
The basic structure of op-amp and its applications; constant current
source; reference voltage source; analysis of circuits within the digital IC; basic circuit design;
used of electronic circuit analysis program
EN2053304

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Waves
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และสมการแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบพอยท์ติงเวกเตอร์
กาลังงานในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนและการเดินทางของคลื่นที่ไม่ต่ อเนื่อง หลักการแพร่กระจายคลื่น
ท่อนาคลื่น รูปแบบของการแพร่กระจายในท่อนาคลื่น และสายอากาศเบื้องต้น
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Electric field; magnetic field and Maxwell equations; plane wave
pointing vector power in the electromagnetic field; reflection of traveling waves and discrete;
principles of wave propagation; waveguide propagation in waveguides; and basic antenna
EN2053305

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสือ่ สาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สัญญาณแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปคตรัม เดซิเมชันและ
การประมาณค่ า ในช่ ว ง การแปรผั น อั ต ราการชั ก ตั ว อย่ า ง วิ ธี ท างสถิ ติ ใ นการประมวลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล
การออกแบบฟิลเตอร์แบบดิจิ ทัลชนิดผลตอบสนองต่ออิมพัลส์จากัดและไม่จากัด ระบบแบบหลายอัตราและ
ฟิลเตอร์แบงค์ การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล เช่น การประมวลผลภาพ เสียงพูด และสัญญาณเสียง การประมวลผลแบบอาเรย์ และอื่นๆ
Continuous-time and discrete-time signal, spectral analysis; decimation
and interpolation; sampling rate conversion; DFT; probabilistic methods in DSP; design of FIR,
IIR digital filters, multirate systems and filter banks; discrete wavelet transform; introduction
to some DSP applications such as image processing, speech and audio processing, array
processing and further current applications
EN2053306

การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
Radio Wave Propagation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมบัติของคลื่นที่ความถี่ต่างๆ การแพร่กระจายคลื่น ดิน การแพร่กระจายคลื่นฟ้า
การแพร่ ก ระจายคลื่ น ไปในชั้น บรรยากาศโทรโฟสเฟี ย ร์ และการแพร่ ก ระจายคลื่ น แบบกระจั ด กระจาย
ในโทรโฟสเฟียร์ ระบบวิทยุถ่ายทอดไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การแพร่กระจายคลื่นเซลล์ลูลาร์
Properties of wave; ground wave propagation; sky wave propagation;
space wave propagation; narrow band fast fading; wide band fast fading; cellular propagation
EN2053407

การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
3(3-0-6)
Radio Frequency Circuit Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN 2052306 วิศวกรรมไมโครเวฟ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อุป กรณ์ที่ ใช้ ง านย่ า นความถี่วิ ทยุ การออกแบบวงจรขยายสั ญ ญาณความถี่วิ ท ยุ
การออกแบบวงจรออสซิล เลเตอร์ วงจรแมตช์ชิ่งและวงจรกรองความถี่ การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
โดยใช้สมิตชาร์ต
Devices used in radio frequency; radio frequency amplifier design;
oscillator circuit design; matching circuit and filter; radio frequency circuit design with Smith
charts
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EN2053408

วิศวกรรมโทรศัพท์
3(3-0-6)
Telephone Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสือ่ สาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การของระบบโทรศั พ ท์ เทคนิ ค ของการสลั บ คู่ ส ายและการส่ ง สั ญ ญาณ
ทฤษฎีการจัดโครงข่ายของระบบโทรศัพท์ การคานวณความเป็นไปได้ของการใช้คู่สายและการคาดคะเนปริมาณ
การใช้คู่สายในอนาคต การจัดการจราจรในช่องทางสื่อสารตู้สาขาอัตโนมัติ ชุมสายอัตโนมัติเอกชน สายและ
อุปกรณ์ปลายทาง ระบบสลับคู่สายชนิดควบคุมด้วยชุดคาสั่งที่เก็บไว้ หลักการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่หนึ่ง
ยุคที่สอง และยุคทีส่ าม
Principles of the telephone system; technique of alternating lines
(Switching) and signaling; theory of organized networks of the telephone system; calculation of
possibility using telephone lines and prediction of the future line; traffic management in the
communication channel; automatic PABX; private automatic exchanges; lines and equipments;
the signals in the telephone system; noise in the telephone system and problem solving of line
type switching system controlled by the storage of instructions; 1st, 2nd and 3rd generation of
mobile communication systems
EN2053409

การสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบการสื่อสารไร้สาย ทฤษฎีและหลักการของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ คุณลักษณะ
และผลกระทบของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเข้ารหัสเสียงพูด เทคนิคการมัลติเพลกซ์
องค์ประกอบเชื่อมต่อสาหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐานของการสื่อสารเคลื่อนที่ในปัจจุบันทั้งแบบ สามจี
สี่ จี ห้ า จี และอื่ น ๆ ระบบเซลล์ ลู ล าร์ การจั ด การการเข้ า ถึ ง หลายทางและการแทรกสอด ความจุ ข อง
ช่องสัญญาณไร้สาย ความจุสาหรับผู้ใช้หลายคน ระบบเอ็มไอเอ็มโอ
Wireless communication system; theory, principle of mobile
communication system; characteristic and impact of radio propagation; modulation
techniques; speech coding; diversity channel coding; multiplexing technique; interconnection
components for mobile communication system; standards of current mobile communication,
3G, 4G, 5G and beyond; cellular systems; multiple access and interference management,
capacity of wireless channels, multiuser capacity; MIMO system
EN2053410

การสื่อสารแบบแถบความถี่กว้าง
Broadband Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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หลักการของการสื่อสารแบบแถบความถี่กว้าง เครือข่ายสวิตช์สาหรับระบบโทรศัทพ์
ระบบโทรศัพท์ผ่านโพรโทคอลอินเตอร์เน็ต โครงสร้างของเครือข่ายขนาดใหญ่ เทคนิคการสื่อสารแบบแถบ
ความถี่กว้างแบบเอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล และเทคนิคที่ใช้ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตและอิ นทราเน็ต
เอสดี เ อช วิ ศ วกรรมการจั ด ช่ อ งการสื่ อ สารและคุ ณ ภาพของการบริ ก าร เครื อ ข่ า ยผู้ เ ช่ า แบบไฟเบอร์
เครื อข่ายขนาดเล็ กไร้ ส าย เครื อข่ายทางแสงแบบพาสซีฟ การมัล ติเพล็ กซ์แ บบแบ่งความยาวคลื่ นชนิด
หนาแน่นสูง ทฤษฎีการสื่อสารผ่านสายส่งกาลังสาหรับแถบความถี่ แคบ การสื่อสารแบบแถบความถี่กว้างและ
มาตรฐานของเครือข่ายผ่านสายส่งกาลัง
Principles of broadband communication, networks for switching
telephone system, VoIP telephone, WAN infrastructure; ATM, VPN, FDDI, DSL and current
techniques; Internet, intranet; SDH, traffic engineering and QoS; FITH, WLANS, PON DWDM
network; theory of power line communication (PLC) for narrowband, broadband
communications, standards of PLC-based Networking
EN2053411

การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม การจัดระบบ
การใช้ดาวเทียมร่วมกัน สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน เครือข่ายสื่อสารของดาวเทียมและชนิดของดาวเทียม
สายอากาศของระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบการติดตามดาวเทียม การคานวณขนาดของสัญญาณในระบบ
การสื่อสารดาวเทียม ตัวขยายสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนต่า
Satellite communications; satellite orbit; satellite communications
technology; the management system of co-operational satellites; satellite ground stations;
satellite communicational network and the type of satellite; satellite communication
antenna system; satellite tracking systems; calculation of the signal size in the satellite
communications amplifiers with low noise
EN2053412

หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Selected Topics in Electronics and Telecommunication Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หั ว ข้อทางด้า นวิทยาการใหม่ ๆ ที่น่ าสนใจ ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในปัจจุบัน
The new science topics relevant to electronics and
telecommunications engineering at present
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ร.ต.พลกฤษณ์
จริยตันติเวทย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายธนะกิจ
วัฒกีกาธร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่งวิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

Ph.D.

Electrical
Engineering

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
วิศวกรรม
โทรคมนาคม

ค.อ.บ.

3

4

5

สาขาวิชา/
วิชาเอก

นางกมลทิพย์
วัฒกีกาธร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.บ.

นายคชพงศ์
สุมานนท์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.ม.

น.ส.อัญชลี มโนสืบ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

ค.อ.บ.

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิศวกรรม
โทรคมนาคม

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

Oklahoma State
University, United State of
America, 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2542
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2557
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2545
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(ธัญบุรี), 2545
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2538

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2541
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2553
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2551

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

นายโกศล
นิธิโสภา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายเลอพงษ์
พิศนุย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2553
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์,
2524
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2544

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

6

-

-

-

6

6

6
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ลาดับ
ที่
3

4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งวิชาการ

นายมนต์ชัย
นรเศรษฐ์สิงห์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นายกิจจา
ลักษณ์อานวยพร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

อส.บ.

เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
สื่อสาร
วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
โทรคมนาคม

ค.อ.บ.

5

นายนพกฤศณ์
ดาน้อย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

6

นายอรรถพล
ช่วยค้าชู
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
อส.บ.

7

8

9

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
เทคโนโลยี
โทรทัศน์

นางฉัตรแก้ว
จริยตันติเวทย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

Ph.D.

Electrical
Engineering

น.ส.อภิชฏา
ทองรักษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ค.อ.บ.

น.ส.ณัฏฐ์ชยธร
วัทธิกรสิริกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

เทคโนโลยีไฟฟ้า
สื่อสาร
วิศวกรรม
โทรคมนาคม

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2540
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2530
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2527
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์, 2533
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2527
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2555
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร,ี 2545
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2530
Oklahoma State
University, United State of
America, 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์, 2536
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร, 2545

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

14

14

14

14

14

14

14

14

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหาหรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วมโครงงาน
จานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานให้นั กศึกษาดาเนินโครงงานที่ได้ศึกษาไว้ ในวิช าการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนรายงานที่สมบูรณ์
และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้นแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีสังคมกว้างขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือกรณีทางานโครงงานด้านเครื่องทดสอบ มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัด ทำเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการตาม
แผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกาหนดตามหลั กการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มี ค ว า มรู้ ใน ศา ส ตร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อง ทั้ ง รายวิช าบังคับของหลั กสู ตรต้องครอบคลุ มเนื้อหาตามที่ส ภา
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้ วิศวกรกาหนด และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
มาตรฐาน สามารถประยุ กต์ใ ช้ศาสตร์ ปฏิบัติ ให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบ
วิ ช าชี พ ของตน และการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
(2) มี ค วามสามารถในการท างานร่ ว มกั บ ภาคปฏิ บั ติ ข องรายวิ ช าต่ า งๆ และโครงงาน ควรจั ด แบบ
ผู้อื่น มีทักษะในการบริหารจัดการและ คณะท างาน แทนที่ จะเป็นแบบงานเดี่ ยว เพื่อส่ งเสริมให้
ทางานเป็นหมู่คณะ
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
(3) มี ทั ก ษะในการออกแบบ พั ฒ นา และ มีวิชาโครงงานวิศวกรรม เพื่อให้บูรณาการองค์ความรู้ที่ศึกษามา
แ ก้ ปั ญ ห า ง า น เ ฉ พ า ะ ห น้ า อ ย่ า ง ใช้ ในการออกแบบ พัฒนา และแก้ปัญหางานตามข้อกาหนด
เหมาะสม
ของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ
(4) มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทย มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล รวบรวมความรู้
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค น าเสนอในชั้ น เรี ย น และเผยแพร่ ค วามรู้ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้ ด้ ว ยกั น หรื อ ให้ กั บ ผู้ ส นใจภายนอก ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
สมัยใหม่
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้ อหาสาระของรายวิช านั้ น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้ มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรื อ
เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงมาเป็ น วิ ท ยากรพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ ง ตลอดจนการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
ในสถานประกอบการ

62
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิน ตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบัติ ของนักศึกษา เช่นการประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาได้ทั้งภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว ส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัว และทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการศึกษาปัญหา และการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ โดยใช้ทฤษฎี และการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถ จากการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆที่ได้
ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่อง
ก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมายรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2






















































































































รายวิชา

GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพืน้ ฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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1

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลขการ
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิน่

3
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GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103

2

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลขการ
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2









































































































































































รายวิชา

GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108
GE2500101
GE2810102
GE2500103
GE2500104
GE2500105
GE2600101
GE2600102
GE2600103

การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ
การพัฒนาจิตเพือ่ คุณภาพชีวิต
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
สถิติเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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1

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2
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GE2700101
GE2700102
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

1

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 4 1 2 3 4

70
3.2

หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผู้ น าและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดั บ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่น ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

71
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้
ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล ทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในงานวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

ทักษะพิสัย

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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ST2031101 แคลคูลสั 1 สาหรับวิศวกร
ST2031102 แคลคูลสั 2 สาหรับวิศวกร
ST2031201 แคลคูลสั 3 สาหรับวิศวกร
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
EN2011205 วงจรไฟฟ้า
EN2011206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
EN2011310 ระบบควบคุม























แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะพิสัย

ความรู้

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
EN2051202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
EN2012202 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัด
ทางไฟฟ้า
EN2012203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
EN2052301 หลักการของการสื่อสาร
EN2052302 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะพิสัย
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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EN2052303 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง
EN2052304 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
EN2052305 ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
EN2052306 วิศวกรรมไมโครเวฟ
EN2052307 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
EN2052408 การสื่อสารทางแสง
EN2052409 ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
EN2052410 การสื่อสารดิจิทลั
EN2052411 วิศวกรรมสายอากาศ
EN2052412 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
EN2052413 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
EN2052414 โครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะพิสัย
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
EN2052415 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
EN2052416 การฝึกงานทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
EN2052417 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
EN2053301 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
EN2053302 ไมโครโพรเซสเซอร์
EN2053303 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
EN2053304 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
EN2052305 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
EN2053306 การแพร่กระจายคลืน่ วิทยุ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะพิสัย

รายวิชา

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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EN2053407 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
EN2053408 วิศวกรรมโทรศัพท์
EN2053409 การสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่
EN2053410 การสื่อสารแบบแถบความถี่กว้าง
EN2053411 การสื่อสารดาวเทียม
EN2053412 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

77
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
สถาบันการศึกษาต้องกาหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้
อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า มี ก ารประเมิ น ทั้ง ในภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บั ติ และมี ค ณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับ หลั กสู ตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การ
ประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึก ษา และเข้า
ทางานในสถานประกอบบการนั้นๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ
ด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิช า
ที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสุตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดั บปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะน าแนวการเป็ น ครู ใ ห้ กั บ อาจารย์ ใหม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ างต่อเนื่ อง โดยผ่ านการทาวิจั ย สายตรงในสาขาวิช าเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่ อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิช าการและวิช าชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิช าการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรกและที่ไม่ใช่วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิช าวิศวกรรมโทรคมนาคมส่งเสริม
การทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท
และวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ
โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลัก สูต รมีก ารติด ตามคุณ ภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ อย่า งน้อ ย 5 ด้า น คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
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นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี
รวมทั ้ง ผลการสอบเพื ่อ ขอใบรับ รองประกอบวิช าชีพ วิศ วกรรม (ใบ กว.) ของบัณ ฑิต และแจ้ง ผล
การสารวจให้กับ คณะได้รับ ทราบเพื่อ เป็นข้อมูล สาหรับ การปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
ทั้งด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่องทั่ วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อ
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทาง
อื่น เช่น กล่องร้องเรียนที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ และร้องเรียนผ่านอีเมล์
4. อาจารย์
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของอาจารย์ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต จึ ง มี
การก าหนดระบบ กลไก เกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รอาจารย์ เ พื่อ ให้ มี คุ ณสมบัติ ต ามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบ
การบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
เมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลั กสู ตรได้ส่ งนั กศึกษาออกสหกิจศึกษาหรือฝึ กงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึ กประสบการณ์จริงใน
การทางานในสถานประกอบการ
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรี ยนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมีการบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุ ปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด
และสื่ อ สารสนเทศที่มี ความเพีย งพอส าหรับ การจัด การเรี ยนการสอนทุ กหลั กสู ตร รวมทั้ง มีก ารประเมิ น
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ หลักสูตรมีสถานประกอบที่มีการลงนามความร่วมมือ
(MOU) เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกสหกิจศึกษาและแหล่งข้อมูลการทาวิชาโครงงานวิศวกรรม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่ วนร่ วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/ X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีร ายละเอี ย ดของรายวิช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่า งน้อยก่อน X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
X
X
X
X
X
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

81
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนและประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับ บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จากัด
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

