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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ช่ือสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา   วิทยาเขตขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร  
    สาขาวิขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ปการศึกษาท่ีรับรองปริญญา  2563 
 

สวนที่ 1 หลักสูตร 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

 ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Telecommunication 
Engineering 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  ช่ือยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Telecommunication  
  Engineering) 
 ช่ือยอภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Telecommunication Engineering) 
  

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
     ไมมี 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตใหเปนผู มีความรู ความเชี่ยวชาญในการนําวิทยาการดานวิศวกรรมโทรคมนาคม มา
ประยุกตใชเพ่ือประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาความรูใหกาวหนาไดอยางตอเนื่อง เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และมนุษยสัมพันธอันดี สํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และรับผิดชอบตอหนาท่ี สังคม ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
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 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เปนหลักสูตรเชิงบูรณาการของวิชาโทรคมนาคม โดยจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพการศึกษา
ของชาติ และสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดังนี้ 
 4.2.1 เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติระดับปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2.2 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถพิเศษ เขาปฏิบัติงานควบคุมดวยระบบโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารตาง ๆ โดยมีพ้ืนฐานในดานการพัฒนา ออกแบบและวิจัย ท้ังสามารถนําเสนอ
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการดําเนินการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบได 
 4.2.3 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีสามารถนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม 
ๆ สามารถชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในระดับทองถ่ินได 
 4.2.4 เพ่ือฝกฝนใหมีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการคนควา และปรับปรุงตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ 
สามารถแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการท่ีมีการวางแผนและควบคุมตรวจสอบ
อยางรอบคอบ ซ่ึงกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
 4.2.5 เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริตความขยันหม่ันเพียร มี
สํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 
 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
 5.1 ระบบ 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค (Semester Basis) โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ท้ังนี้ไมนับรวมเวลาสําหรับ
การสอบ 
 5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห โดยใหเพ่ิม
ช่ัวโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ีไมนับรวมเวลาสําหรับการสอบ 
 5.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

6. แผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มีแผนการศึกษา 2 รูปแบบ 
ไดแก แผนการศึกษา 4 ป (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม. 6/ปวช.) และแผนการศึกษา 3 ป (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
ปวส.) 

แผนการศึกษาท่ี 1 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม. 6/ปวช.) 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
00-000-011-001 Social Dynamics and Happy Living 3(3-0-6) 
00-000-031-101 English for Study Skills Development 3(3-0-6) 
00-000-032-101 Thai for Communication 3(3-0-6) 
02-005-011-109 Calculus 1 for Engineers 3(3-0-6) 
02-005-020-105 Fundamental of Chemistry 3(3-0-6) 
02-005-020-106 Fundamental of Chemistry Laboratory 1(0-3-1) 
02-005-030-101 Physics 1 3(3-0-6) 
02-005-030-102 Physics Laboratory 1 1(0-3-1) 

รวม 20(18-6-38) 
 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
00-000-012-001 Life and Social Quality Development 3(3-0-6) 
31-407-100-101 Computer Programming 3(2-3-5) 
02-005-011-110 Calculus 2 for Engineers 3(3-0-6) 
02-005-030-103 Physics 2 3(3-0-6) 
02-005-030-104 Physics Laboratory 2 1(0-3-1) 
31-407-070-102 Engineering Mechanics 3(2-3-5) 
31-407-450-101 Basic Telecommunication Engineering Training 3(1-6-4) 
31-407-050-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 

รวม 22(16-18-38) 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

00-000-031-102 English for Communication 3(3-0-6) 
02-005-011-211 Calculus 3 for Engineers 3(3-0-6) 
31-407-450-201 Electric Circuits 3(3-0-6) 
31-407-450-203 Engineering Electronics 3(3-0-6) 
31-407-450-202 Electric Circuits Laboratory 1(0-3-1) 
31-407-450-204 Engineering Electronics Laboratory 1(0-3-1) 
31-407-451-202 Signal and Systems 3(3-0-6) 
31-407-120-101 Engineering Materials 3(3-0-6) 

รวม 20(18-6-38) 
 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
00-000-021-002 Knowledge Management 3(3-0-6) 
00-000-031-204 English Conversation for Daily Life 3(3-0-6) 
31-407-450-206 Digital Circuits and Logic Design 3(3-0-6) 
31-407-450-207 Digital Circuits and Logic Design Laboratory 1(0-3-1) 
31-407-450-205 Electromagnetic Fields 3(3-0-6) 
31-407-451-203 Principle of Communication 3(3-0-6) 
31-407-451-204 Communication Systems Laboratory 1 1(0-3-1) 
00-000-452-001 Mathematics and Statistics for Daily Life 3(3-0-6) 

รวม 20(18-6-38) 
  
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
00-000-031-205 English Writing for Daily Life 3(3-0-6) 
31-407-451-201 Electrical Instrumentation and Measurement 3(3-0-6) 
31-407-450-302 Electrical Machine 3(3-0-6) 
31-407-452-303 Electromagnetic Waves 3(3-0-6) 
31-407-451-403 Antenna Engineering 3(3-0-6) 
31-407-451-404 Microwave Engineering 3(3-0-6) 
31-407-451-406 Communication Systems Laboratory 3 1(0-3-1) 
31-407-452-301 Microprocessor 3(2-3-5) 

รวม 22(20-6-42) 
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ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

00-000-451-002 Science and Modern Technology 3(3-0-6) 
31-407-450-301 Control Systems 3(3-0-6) 
31-407-451-302 Communication Networks and Transmission Lines 3(3-0-6) 
31-407-451-303 Telecommunication Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 
31-407-451-402 Optical Communication 3(3-0-6) 
31-407-451-301 Data Communication and Networking 3(3-0-6) 
31-407-451-405 Communication Systems Laboratory 2 1(0-3-1) 
   

รวม 17(16-3-33) 
 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
31-407-451-401 Digital Communication 3(3-0-6) 
31-407-452-304 Radio Wave Propagation 3(3-0-6) 
31-407-451-407 Telecommunication Engineering Project 3(1-6-4) 
31-407-452-406 Modern Network Communication 3(3-0-6) 
31-407-452-402 Radio Frequency Circuit Design 3(3-0-6) 
   
   
   

รวม 15(13-6-28) 
 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
31-407-451-408 Cooperative Education for Telecommunication 

Engineering 
6(0-40-0) 

   
   
   
   
   

รวม 6(0-40-0) 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 142 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาท่ี 2 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
00-000-011-001 Social Dynamics and Happy Living 3(3-0-6) 
31-407-100-101 Computer Programming 3(2-3-5) 
31-407-050-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) 
02-005-011-109 Calculus 1 for Engineers 3(3-0-6) 
31-407-120-101 Engineering Materials 3(2-3-5) 
00-000-031-102 English for Communication 3(3-0-6) 
02-005-030-101 Physics 1 3(3-0-6) 
02-005-030-102 Physics Laboratory 1 1(0-3-1) 

รวม 22(18-12-40) 
 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
31-407-451-202 Signal and Systems 3(3-0-6) 
31-407-047-102 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
02-005-011-110 Calculus 2 for Engineers 3(3-0-6) 
02-005-030-103 Physics 2 3(3-0-6) 
02-005-030-104 Physics Laboratory 2 1(0-3-1) 
31-407-450-201 Electric Circuits 3(3-0-6) 
31-407-450-203 Engineering Electronics 3(3-0-6) 
31-407-450-202 Electric Circuits Laboratory 1(0-3-1) 
31-407-450-204 Engineering Electronics Laboratory 1(0-3-1) 

รวม 21(18-9-39) 
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ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคการศึกษาฤดูรอน) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

00-000-031-204 English Conversation for Daily Life 3(3-0-6) 
00-000-452-001 Mathematics and Statistics for Daily Life 3(3-0-6) 
31-407-452-301 Microprocessor 3(2-3-5) 
   
   
   
   
   
   

รวม 9(8-3-17) 
 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
00-000-031-205 English Writing for Daily Life 3(3-0-6) 
02-005-011-211 Calculus 3 for Engineers 3(3-0-6) 
31-407-450-206 Digital Circuits and Logic Design 3(3-0-6) 
31-407-450-207 Digital Circuits and Logic Design Laboratory 1(0-3-1) 
31-407-450-205 Electromagnetic Fields 3(3-0-6) 
31-407-451-203 Principle of Communication 3(3-0-6) 
31-407-451-204 Communication Systems Laboratory 1 1(0-3-1) 
31-407-450-301 Control Systems 3(3-0-6) 
   

รวม 20(18-6-38) 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

31-407-451-201 Electrical Instrumentation and Measurement 3(3-0-6) 
31-407-450-302 Electrical Machine 3(3-0-6) 
31-407-451-403 Antenna Engineering 3(3-0-6) 
31-407-451-404 Microwave Engineering 3(3-0-6) 
31-407-451-406 Communication Systems Laboratory 3 1(0-3-1) 
02-005-020-105 Fundamental of Chemistry 3(3-0-6) 
02-005-020-106 Fundamental of Chemistry Laboratory 1(0-3-1) 
31-407-451-302 Communication Networks and Transmission Lines 3(3-0-6) 
   

รวม 20(18-6-38) 
 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคการศึกษาฤดูรอน) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
31-407-451-303 Telecommunication Engineering Pre-Project 1(1-0-2) 
31-407-452-303 Electromagnetic Waves 3(3-0-6) 
31-407-452-304 Radio Wave Propagation 3(3-0-6) 
   
   
   
   
   
   

รวม 7(7-0-14) 
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ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

31-407-451-408 Cooperative Education for Telecommunication 
Engineering 

6(0-40-0) 

   
   
   
   
   
   
   
   

รวม 6(0-40-0) 
 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
31-407-451-407 Telecommunication Engineering Project 3(1-6-4) 
31-407-451-301 Data Communication and Networking 3(3-0-6) 
31-407-451-402 Optical Communication 3(3-0-6) 
31-407-451-405 Communication Systems Laboratory 2 1(0-3-1) 
31-407-451-401 Digital Communication 3(3-0-6) 
   
   
   
   

รวม 13(10-9-23) 
 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 118 หนวยกิต 
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7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาชาง

อิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส-สื่อสาร ชางโทรคมนาคม ชางอิเล็กทรอนิกสอากาศ
ยาน และเทคนิคคอมพิวเตอร หรือหรือสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซ่ึง
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาซ่ึงมีเนื้อหาสาระการเรียนรู และ
จุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมวิชาในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาผูขอเทียบโอนอยู 
ยกเวนรายวิชาบังคับตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนดและไมเกิน 35 หนวยกิต 

รายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีขอเทียบโอน แยกตามหมวดวิชาตาง ๆ ไดดังนี้ 
1. หมวดศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต ขอเทียบโอน  15  หนวยกิต รายละเอียดดังนี้ 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร   6  หนวยกิต ขอเทียบโอน  3 หนวยกิต 
 00-000-012-001  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม    3(3-0-6) 
1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร   3  หนวยกิต ขอเทียบโอน 3 หนวยกิต 
 00-000-021-001   ทักษะการรูสารสนเทศ    3(3-0-6) 
1.3  กลุมวิชาภาษา   15 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 6 หนวยกิต 

00-000-031-101   ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
00-000-032-101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

1.4  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6  หนวยกิต ขอเทียบโอน 3 หนวยกิต 
00-000-451-002  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม    3(3-0-6) 

 2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ   106 หนวยกิต ขอเทียบโอน  3  หนวยกิต รายละเอียดดังนี้ 
  2.1  กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   57 หนวยกิต ขอเทียบโอน 3  หนวยกิต 
       31-407-450-101   การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(1-6-4) 
                     2.2  วิชาชพีเฉพาะดาน  49 หนวยกิต ขอเทียบโอน - หนวยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต ขอเทียบโอน  6  หนวยกิต  รายละเอียดดังนี้ 

  รวมหนวยกิตท่ีขอเทียบโอน     24  หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร(4 ป)   142  หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตคงเหลือ     118  หนวยกิต 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

8.1 สถานภาพของหลักสูตร 

   −  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
        วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

   −  กําหนดเปดดําเนินการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป 
    8.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดรับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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 ไดรับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแกน ในการประชุมครั้งท่ี 
8/2562 เม่ือวันท่ี 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

    ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

    ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 10    
เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 
 
9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 
ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงบริหาร คุณวุฒิการศึกษา 

นางอาดา  รัยมธุรพงษ ผูชวยศาสตราจารย รองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขตขอนแกน 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
M.Ed. Teaching English to Speakers 
of Other Lang. 
Ph.D.Ed. Teaching Engl. 

 
10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 นายสมภพ  พิมพล ประธานหลักสตูร 089-6182493 sompop.pi@rmuti.ac.th 
2 นายจิรพันธ  พิมพล อาจารยประจํา 063-6651914 Jirapun.pi@rmuti.ac.th 
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สวนที่ 2  
นิสิต/นักศึกษา 
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1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
หรือ ศิลปคํานวณ (คณิตศาสตร-อังกฤษ) หรือเทียบเทา หรือรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทาท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลววามีคุณสมบัติ ท่ี
เหมาะสม 
 1.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมสาขาชาง
อิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส-สื่อสาร ชางโทรคมนาคม ชางอิเล็กทรอนิกสอากาศ
ยาน และเทคนิคคอมพิวเตอร หรือเทียบเทาท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเก่ียวกับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 
ตารางท่ี 1: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม. 6/ปวช. 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปท่ี 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปท่ี 2 - 35 35 35 35 
ชั้นปท่ี 3 - - 35 35 35 
ชั้นปท่ี 4 - - - 35 35 

รวม 35 70    105 140 140 

 
ตารางท่ี 2: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 

 
3. คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  ผูสํ า เร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ
มืออาชีพท่ีมีความเปนเลิศทางดานความรู ทักษะ และความชํานาญทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยบูรณาการ
วิชาเฉพาะกับหลักวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมนําความรู 
โดยอยูในกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับคณะ และผูบริหารระดับ
สาขาวิชา ซ่ึงไดดําเนินการเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 
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           3.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครอบคลุมผลการเรียนรูอยาง
นอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ตอไป  

3.2 บัณฑิตมีงานทําตรงตามอาชีพท่ีหลักสูตรกําหนดหลังสําเร็จการศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
3.3 ผลงานโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการเผยแพร เพ่ือเปน

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาสังคม 
  3.4 มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ จะประกอบดวย 
   1. มีความสามารถในการออกแบบ ตรวจสอบ ระบุปญหา วิเคราะหความสัมพันธของปญหาทาง
วิศวกรรม และสามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม และ
ความรูเฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือออกแบบและแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนได 
   2. มีความสามารถในการสราง เลือก และประยุกตใชเทคนิค ทรัพยากร อุปกรณเครื่องมือทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันสมัย รวมถึงการวิเคราะห แปลความหมายและสังเคราะหขอมูล เพ่ือ
ใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนภายใตขอจํากัดตาง ๆ 
   3. มีความเขาใจและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานดานวิชาชีพวิศวกรรมตอบริบททางสังคม สุขภาพ 
ความปลอดภัย กฎหมายและวัฒนธรรม และรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการทํางานท่ีมีตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยยึดม่ันในหลักทางจริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
   4. มีความสามารถในการทํางานไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพท้ังการทํางานดวยตนเอง และ
รวมกับผู อ่ืนท้ังในฐานะของสมาชิกหรือผูนํา ในกลุมท่ีมีความหลากหลายของสหสาขาวิชาและสามารถ
ติดตอสื่อสารโดยใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   5. มีความรูและความเขาใจในดานการบริหารงานวิศวกรรม การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร 
ตลอดจนสามารถบริหารจัดการโครงการรวมกับสหสาขาวิชา 
   6. ตระหนักถึงความจําเปน การเตรียมพรอม และมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอด
ชีพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มีมารฐานผลการ
เรียนรูประกอบดวย 
   1. ความสามารถในการระบุปญหา สรางความสัมพันธ และแกปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนโดยทําการ
ประยุกตใชหลักการทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
   2. ความสามารถในการประยุกตใชการออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือสรางคําตอบท่ีตรงกับความตองการ 
โดยพิจารณาองคประกอบทางดานสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม 
เศรษฐศาสตร และองคประกอบอ่ืนตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 
   3. ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมคนท่ีหลากหลาย 
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   4. ความสามารถในการคํานึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานดานวิชาชีพ
วิศวกรรมและทําการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการคํานึงถึงผลกระทบของผลลัพธทางวิศวกรรมตอสังคมโลก 
เศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร 
   5. ความสามารถในการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะสมาชิกหรือผูนํา ในการสราง
เปาหมาย การวางแผนงาน ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด และสามารถสรางความรวมมือและ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางานรวมกัน 
   6. ความสามารถในการพัฒนาและดําเนินการทดลองท่ีเหมาะสม วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล 
และใชหลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตรในการสรุปผล 
   7. ความสามารถในการหาความรูใหมและการประยุกตใช โดยใชกลยุทธการเรียนรูท่ีเหมาะสม 
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สวนที่ 3  
คณาจารย 
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1. ประธานหลักสูตร 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณสอน 
(ป) 

นายสมภพ  พิมพล อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-
อิเล็กทรอนิกส (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.)   

2538 
 

2550 
2560 

25 

 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ

สอน (ป) 
1 นายสมภพ  พิมพล อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 

(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.)   

2538 
 

2550 
2560 

25 

2 นายจิรพันธ  พิมพล อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม 
(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 

2546 
 

2553 
2561 

11 

3 นางสาวอรพิน  ชาญนําสิน รอง
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

2548 
2553 
2556 

7 

4 นายคณะวัติ  เน่ืองวงษา อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

2550 
2552 
2559 

4 

5 นายจักรวัฒน  บุตรบุญชู ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

2538 
 

2556 
2563 

25 
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3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ประสบกาณ
สอน (ป) 

1 นายสมภพ  พิมพล อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 

2538 
 

2550 
2560 

25 

2 นายจิรพันธ  พิมพล อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม 
(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 

2546 
 

2553 
2561 

12 

3 นางสาวอรพิน  ชาญนําสิน รอง
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

2548 
2553 
2556 

7 

4 นายคณะวัติ  เน่ืองวงษา อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

2550 
2552 
2559 

4 

5 นายจักรวัฒน  บุตรบุญชู ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

2538 
 

2556 
2563 

25 

6 นายกฤษณะพงศ  พันธศร ี ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-สื่อสาร (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
D.Eng. Engineering (University of 
Paderborn, Germany) 

2544 
2547 
2557 

13 

7 นายจรินทรศักดิ์  แซเตียว ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 

2540 
2550 
2557 

6 

8 นายประยงค  เสารแกว ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 

2538 
 

2551 

25 

9 นางสาวสุธาสินี  ละมลุตร ี ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

2543 
2546 
2552 

15 

10 นายอดิเรก  จันตะคณุ ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (มทร.
อีสาน วข.ขอนแกน) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม 
(มทร.ธัญบุรี)  
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มจพ.) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา-คอมพิวเตอร 

(มมส.) 

2540 
 

2544 
 

2553 
2557 

20 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบกาณ
สอน (ป) 

11 นางอังคณา  เจริญม ี ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา-คอมพิวเตอร 
(มมส.) 

2544 
 

2549 
2559 
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12 นายธนา  ภูขลิบมวง อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มจพ.) 

2541 
2544 

16 

13 นางสาวสุภาพร  ปานิคม อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สจล.)  
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สจล.) 

2546 
2549 

14 

14 นายวิทยา  ชํานาญไพร อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
(มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทม.) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา-คอมพิวเตอร 
(มมส.) 

2539 
 

2551 
2560 

 

24 

15 นายเอกพล  ขันสาล ี อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (มทร.อีสาน วข.
ขอนแกน) 
วท.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มจพ.) 

2551 
 
 

2556 

5 

 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติ 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นางสาวพาดา  ถาเกตศรี ชางเทคนิค ปวส. อิเล็กทรอนิกส (มทร.อีสาน วข.ขอนแกน) 
ศศ.บ. รัฐศาสตร (มร.) 
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5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 
ตารางท่ี 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6/ปวช. และ ปวส. 

ระดับชั้นป จํานวนนักศึกษาจริง (ม. 6/ปวช.) 
ชั้นปท่ี 1 39 
ชั้นปท่ี 2 38 
ชั้นปท่ี 3 35 
ชั้นปท่ี 4 35 

รวมนักศึกษา (ชั้นปท่ี 2-4) 147 
 

ระดับชั้นป จํานวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 
ชั้นปท่ี 1 14 
ชั้นปท่ี 2 38 
ชั้นปท่ี 3 30 

รวมนักศึกษา (ชั้นปท่ี 1-3) 82 
 
ตารางท่ี 2: อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจรงิ (ม. 6/ปวช.) รวมจํานวนนักศึกษาจรงิ (ปวส.) 
15 147 82 

อัตราสวน 1:10 1:6 
อัตราสวนท้ังหมด 1:16 

 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 
 6.1 แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

1. อาจารยประจําทุกคนจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง แสดงความประสงคในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ การเขารวมอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการท่ีสอดคลองกับหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของอาจารยและ
ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสาขาวิชา คณะนําจัดทําแผนการบริหารอาจารย 

2. สาขาวิชาดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารอาจารย   
3. คณะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด สรุปผลการดําเนินงานรายงาน

คณะกรรมการประจําคณะ และมหาวิทยาลัย 
4. มีการสนับสนุนทุนวิจัยและเผยแพรผลงานวิชาการใหกับอาจารยท้ังจากคณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือ

สงเสริมใหอาจารยไดมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและนําความรูมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
 6.2 แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 
 การรับอาจารยใหมดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกลไกการคัดเลือก
อาจารยใหม ท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2551 และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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 6.3 แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
 การบริหารอาจารย หลักสูตรฯ จัดทําแผนอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และแผนการบริหารอาจารย
ประจําป จัดลําดับความตองการการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการสรางความกาวหนาทางวิชาการ นําเสนอแผนการบริหารอาจารยตอคณะ และ
ดําเนินการตามแผน โดยสรุปผลการดําเนินการรายงานคณะทุกปงบประมาณ 
 6.4 แผนการพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารยประจําทุกคนจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง แสดงความประสงคในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
การเขารวมอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการท่ีสอดคลองกับหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของอาจารยและระบบใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสาขาวิชา คณะนําจัดทําแผนการบริหารอาจารย 
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สวนที่ 4  
รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
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1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟาส่ือสาร) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2563-2567 

องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา ชื่อวิชา ภาระหนวยกิต
(ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางแคลคูลัส 
คณิตศาสตรเชิง
วิศวกรรม 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชัน ลิมิตและภาวะ
ตอเน่ือง อนุพันธ การประยุกตของอนุพันธและรูปแบบ
ยังไมกําหนด ปริพันธไมจํากัดเขตและเทคนิคของการหา
ปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต 

02-005-011-109  
แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
Calculus 1 for Engineers 

3(3-0-6) 
 

พิกัดเชิงขั้วและสมการอิง ตัวแปรเสริม ฟงก ชันคา
เวกเตอรของหน่ึงตัวแปร แคลคูลัสของฟงก ชันคา
เวกเตอรของหน่ึงตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิ
สามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและ
การประยุกต แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของหลายตัว
แปรและการประยุกต 

02-005-011-110  
แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
Calculus 2 for Engineers 

 
 

 

3(3-0-6) 
 

สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตนและการประยุกต การหา
ปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธตามเสน
เบ้ืองตน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของ
จํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน 

02-005-011-211  
แคลคูลัส 3  สําหรับวิศวกร 
Calculus 3 for Engineers 
 

3(3-0-6) 
 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางฟสิกสเชิง
วิศวกรรม 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางฟสิกส 
กลศาสตรของอนุภาค โมเมนตัมและการดลงานและ
พลังงาน สมบัติเชิงกลของสสาร การเคล่ือนท่ีแบบแกวง
กวัด คล่ืนกลในตัวการยืดหยุนและคล่ืนเสียง ความรอน
และอุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล 

 
02-005-030-101  
ฟสิกส 1 
Physics 1 

 

 
3(3-0-6) 

 

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกลศาสตรของอนุภาค โม
เมนตัมและการดลงานและพลังงาน กลศาสตรของวัตถุ
แข็งเกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบแกวงกวัด สมบัติเชิงกลของ
สสาร คล่ืนกลในตัวการยืดหยุนและคล่ืนเสียง ความรอน
และอุณหพลศาสตร  กลศาสตรของไหล 

02-005-030-102 
ปฏิบัติการฟสิกส 1 
Physics Laboratory 1 
 

1(0-3-1) 

ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟา
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

02-005-030-103 
ฟสิกส 2   
Physics 2 

3(3-0-6) 
 

 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง 
แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 
 

02-005-030-104 
ปฏิบัติการฟสิกส 2 
Physics Laboratory 2 
 
 

1(0-3-1) 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา ชื่อวิชา ภาระหนวยกิต
(ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทาง เคมีเชิง
วิศวกรรม 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเคมี 
พ้ืนฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ โครงสราง
ทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของตารางธาตุพีริออ
ดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและแทรนสิชัน พันธะ
เคมี สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ้า จลนศาสตรเคมี 

 
02-005-020-105  
เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental of 
Chemistry 

 
3(3-0-6) 

 
 

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม 
สมบัติของตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ 
อโลหะและแทรนสิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส 
ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุล
ไอออนในนํ้า จลนศาสตรเคมี 

02-005-020-106 
ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental of 
Chemistry Laboratory 
 

1(0-3-1) 

องคความรูพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 
ความเขาใจและ
ความสามารถใน
การถอดความหมาย
จากแบบทาง
วิศวกรรม 

การเขียนแบบตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบ
ภาพฉายและภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและคาพิกัด
ความเผ่ือ การเขียนแบบภาพตัดแบบตาง ๆ ภาพชวย
และภาพแผนค ล่ี  การสเก็ตภาพ การ เขี ยนแบบ
ภาพประกอบและภาพแยกช้ิน การเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

31-407-050-102 
การเขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 
 

3(2-3-5) 
 

พ้ืนฐานกลศาสตร หลักการเบ้ืองตนของกลศาสตร แรงและโมเมนตของ
แรง ระบบแรงและผลลัพธของระบบแรง สมดุลของ
อนุภาคและไดอะแกรมวัตถุอิสระ การวิเคราะห
โครงสรางสถิตยศาสตรของของไหล จลนศาสตรและ
จลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคล่ือนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดล
และโมเมนตัม 

31-407-070-102 
กลศาสตรวิศวกรรม 
Engineering Mechanics 
 

3(3-0-6) 
 

วัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการ
ผลิตและการประยุกตวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก ไดแก 
โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุคอมโพสิต แผนภาพ
สมดุลวัฏภาคและความหมาย คุณสมบัติทางกลและการ
เส่ือมสภาพของวัสดุ 

31-407-120-101 
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 
 

3(3-0-6) 
 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา  องคประกอบวงจรไฟฟา ทฤษฎีวงจรไฟฟา การ
วิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด เมช ทฤษฎีเทวินิน ทฤษฎี
นอรตัน ความตานทาน ความเหน่ียวนํา และความจุ
ไฟฟา เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรอันดับหน่ึงและวงจร
อันดับสอง วงจรกําลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟา 3 
เฟส 

31-407-450-201 
วงจรไฟฟา 
Electric Circuits 
 

3(3-0-6) 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับองคประกอบวงจรไฟฟา ทฤษฎี
วงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด เมช ทฤษฎีเท
วินิน ทฤษฎีนอรตัน ความตานทาน ความเหน่ียวนํา และ
ความจุไฟฟา เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรอันดับหน่ึงและ
วงจรอันดับสอง วงจรกําลังไฟฟากระแสสลับ ระบบ
ไฟฟา 3 เฟส 
 

31-407-450-202 
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
Electric Circuits 
Laboratory 
 

1(0-3-1) 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา ชื่อวิชา ภาระหนวยกิต
(ชั่วโมง) 

สัญญาณและระบบ  ระบบสัญญาณแบบตอเน่ืองระบบสัญญาณแบบไม
ตอเน่ือง ระบบท่ีไมแปรตามเวลาเชิงเสน การวิเคราะห
สัญญาณโดยใชการแปลงฟูริเยร การแปลงลาปลาซ และ
การแปลงแบบ Z การประยุกตใชงานสัญญาณและระบบ 
การวิเคราะหสัญญาณและระบบดวยเทคนิคสมัยใหม 

31-407-451-202 
สัญญาณและระบบ 
Signals and Systems 

3(3-0-6) 
 

สนามแมเหล็กไฟฟา การวิเคราะหเวกเตอร สนามไฟฟาแบบสถิต กฎของคู
ลอมบ ความเขมของสนามไฟฟา กฎของเกาส ทฤษฎีได
เวอรเจนซ งาน พลังงานและศักยไฟฟา กระแสการพา
และกระแสการนํา ความหนาแนนกระแสตัวนํา สภาพ
การนําไฟฟาและความตานทาน ความจุไฟฟาและวัสดุ
ไดอิเล็กตริก สมการของลาปลาซ สนามแมเหล็กแบบ
สถิตและกฎของแอมแปร วัสดุแมเหล็ก แรงและแรงบิด
ในสนามแมเหล็ก ความเหน่ียวนําและวงจรแมเหล็ก กฎ
ของฟาราเดย และกฎของเลนส สนามแมเหล็กไฟฟาท่ี
แปรผันตามเวลา สมการของแมกซเวลล 

31-407-450-205 
สนามแมเหล็กไฟฟา 
Electromagnetic Fields 
 

3(3-0-6) 
 

อุปกรณและวงจร
อิเล็กทรอนิกสแบบ
แอนล็อกและดิจิทัล  

อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะทางกระแส แรงดัน
และความถี่ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะห
และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบ
วงจ รทร าน ซิส เ ตอ ร ช นิ ด  BJT MOS CMOS และ 
BiCMOS วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใชงาน 
ชุดแหลงจายไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังพ้ืนฐาน 

31-407-450-203
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Engineering Electronics 

 

3(3-0-6) 
 

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ คุณลักษณะทางกระแส 
แรงดันของไดโอด การประยุกตใชงานวงจรไดโอด 
คุณลักษณะทางกระแส แรงดันของทรานซิสเตอรแบบ
ตาง ๆ การใชทรานซิสเตอรเปนสวิตชและวงจรกลับ
สัญญาณ วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใชงาน 
วงจรแหลงจายไฟ  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

31-407-450-204 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 
Engineering Electronics 
Laboratory 
 

1(0-3-1) 
 

ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน ทฤษฎีบทของ
เดอรมอรแกน ตารางความจริง ลอจิกเกต การเขียนสวิท
ชิงฟงกชัน มินเทอมและแมกซเทอม การลดรูปสมการ
บูลลีนโดยใชแผนผังคารโนห การออกแบบวงจรแบบจัด
หมู  วงจรเขารหัส/ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ / ดี
มัลติเพล็กซ  วงจรรวมลอจิกเกตแบบ TTL/CMOS 
รวมท้ังคุณลักษณะทางไฟฟา ฟลิปฟลอปชนิดตาง ๆ 
ชนิดของวงจรลําดับ การออกแบบวงจรเชิงลําดับ วงจร
นับ ชิฟตรีจิสเตอร หนวยความจํา การออกแบบโดยใชส
เตทแมชชีน วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนดิจิทัล 
และวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนาลอก การจําลอง
วงจรดิจิทัล และอุปกรณทางลอกจิกท่ีโปรแกรมได เชน 
PLD, CPLD และ  FPGA ไ ม โ ครคอม พิ ว เ ตอ ร แ ล ะ
ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน 
 

31-407-450-206 
ว ง จ ร ดิ จิ ทั ล แ ล ะ ก า ร
ออกแบบลอจิก 
Digital Circuits and Logic 
Design 

3(3-0-6) 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา ชื่อวิชา ภาระหนวยกิต
(ชั่วโมง) 

อุปกรณและวงจร
อิเล็กทรอนิกสแบบ
แอนล็อกและดิจิทัล 

        (ตอ) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ลดรูปลอจิกฟงกชันโดยใชพีชคณิต
บูลีนและแผนผังคารโนห วงจรคอมไบเนชัน วงจร
เขารหัส/ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ/ดีมัลติเพล็กซ วงจร
เชิงลําดับ วงจรนับ ชิฟรีจีสเตอร  หนวยความจํา  
ออกแบบโดยใชสเตทแมชชีน วงจรแปลงสัญญาณแอ
นะล็อกเปนดิจิทัล วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอ
นะล็อก จําลองวงจรดิจิทัลและอุปกรณทางลอจิกท่ี
โปรแกรมได PLD CPLD FPGA 

31-407-450-207 
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและ
การออกแบบลอจิก 
Digital Circuits and Logic 
Design Laboratory 
 

1(0-3-1) 
 

การแปลงรูป
พลังงานไฟฟา
เชิงกล  

หลักการเครื่องจักรกลไฟฟา  เครื่องจักรกลไฟฟา
กระแสตรงการเริ่มตนทํางานและการควบคุมความเร็ว
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง  เครื่องจักรกลไฟฟา
กระแสสลับการเริ่มตนทํางานและการควบคุมความเร็ว
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ  ระบบควบคุมและการ
ใชในงานอุตสาหกรรม 

31-407-450-302 
เครื่องจักรกลไฟฟา  

Electrical Machine  
 

 

3(3-0-6) 
 

การวัดและ
เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟา  

หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา ประเภทและ
ลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัด
กระแสและแรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับโดย
ใชเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกําลัง 
ตัวประกอบกําลังและพลังงาน การวัดความตานทาน 
ความเหน่ียวนําความจุไฟฟา ความถี่และคาบเวลา 
สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอรและการเทียบมาตรฐาน 

31-407-451-201  
เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟา 
Electrical 
Instrumentation and 
Measurements 

 

3(3-0-6) 

 

ระบบควบคุม  แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบควบคุม ฟงกชันกถาย
โอน แบบจําลองระบบบนโดเมนเวลา และโดเมนความถี่ 
แบบจําลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ 
ระบบอันดับหน่ึงและอันดับสอง การควบคุบแบบวงรอบ
เปดและวงรอบปด การควบคุมแบบปอนกลับและความ
ไว ชนิดของการควบคุมแบบปอนกลับ หลักการและ
เงื่อนไขของระบบท่ีมีเสถียรภาพ วิ ธีการทดสอบ
เสถียรภาพ 

31-407-450-301 
ระบบควบคุม 
Control Systems 
 

3(3-0-6) 
 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

แนวคิดและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การ
อันตรกิริยา ( Interaction)  ระหวางฮารดแวรและ
ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
วิ ธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การประยุกตใชโปรแกรม
ดวยภาษาระดับสูง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 

31-407-100-101 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
Computer Programming 
 

3(2-3-5) 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา ชื่อวิชา ภาระหนวยกิต
(ชั่วโมง) 

เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร 

 

การส่ือสารแบบใชสายและการส่ือสารแบบไรสาย 
โครงขายการส่ือสารแบบใชสาย เมตริกซ Y Z F G H 
ความสัมพันธการเช่ือมตอและวงจรพ้ืนฐาน การแปลง
โครงขาย ปริมาณการสง เทคนิคการสรางวงจรสง
สัญญาณ วงจรกรอง ตัวลดทอน การแมตซอิมพีแดนซ 
ทฤษฎีสายสง สมการ และผลเฉลยสําหรับความถี่ ตํ่า 
ความถี่กลาง และความถี่สูง คาคงท่ีปฐมภูมิและคาคงท่ี
ทุติยภูมิ คล่ืนตกกระทบและคล่ืนสะทอน คาอัตราสวน
คล่ืนน่ิง คุณลักษณะสายสงท่ีตอดวยโหลดแบบลัดวงจร 
เปดวงจร และโหลดใด ๆ สายสงไรการสูญเสีย และสาย
สงท่ีมีการสูญเสีย การสะทอนกลับในเชิงเวลา แผนภาพ
การสะทอนกลับ สัญญาณแทรกขามขอบเขตระยะใกล
และสัญญาณแทรกขามขอบเขตระยะไกล การสง
สัญญาณผลตาง องคประกอบสายสง ประเภทสายสง 
สายสงแบบเกลียวคูท่ีไมมีการหอหุม สายสงแกนรวม 
และมาตรฐานของสายสงในปจจุบัน 

31-407-451-302 
สายสงและโครงขายการ
ส่ือสาร 
Communication 
Networks and 
Transmission Lines 

 

3(3-0-6) 

 

องคความรูเฉพาะ
ทางวิศวกรรม 
ระบบส่ือสารมีสาย
และไรสาย  

รูปแบบการส่ือสารแบบสายและไรสายสัญญาณและ
ระบบเบ้ืองตน สเปคตรัมของสัญญาณ การประยุกตของ
อนุกรมฟูริ เยรและการแปลงฟูริ เยร  การมอดูเลต
สัญญาณแอนะล็อก AM DSB SSB FM NBFM WBFM 
PM สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก การมอดู
เลตไบนารีเบสแบนด ทฤษฎีการสุมของไนควิสทและ
การควอนไตซ การมอดูเลตพัลสเชิงแอนะล็อกพัลสโคด
มอดูเลชัน เดลตามอดูเลชันการมัลติเพล็กซทางเวลา 
การมัลติเพล็กซทางความถี่ หลักการเบ้ืองตนของสายสง
สัญญาณ การแพรคล่ืนวิทยุ การส่ือสารไมโครเวฟ การ
ส่ือสารดาวเทียม การส่ือสารทางใยแกวนําแสง 

31-407-451-203  
หลักการส่ือสาร 
Principle of 
Communication 
 

3(3-0-6) 
 

ระบบรับ-สง
สัญญาณความถี่
วิทยุหรือคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา 

ทฤษฎีบทความนาจะเปนและการตัวแปรสัญญาณสุม 
สัญญาณสนามแถบสัญญาณความถี่ไนควิสตนอยสุด การ
ตรวจจับสัญญาณชองสัญญาณสัญญาณรบกวนไวตเกาส
เซียนแบบบวก เทคนิคการกลํ้าสัญญาณดิจิทัลซิกมา
เดลตา การวิเคราะหประสิทธิภาพ การประสานจังหวะ 
การชดเชยชองสัญญาณทฤษฎีขอมูลขาวสารเบ้ืองตน 
การเขารหัสจากแหลงกําเนิด การเขารหัสชองสัญญาณ
ระบบหลายชองสัญญาณและคล่ืนพาห เทคนิคการแผ
สเปกตรัมชองสัญญาณการจางหายแบบมัลติพารท และ
การเขาถึงหลายทางสมัยใหม 

31-407-451-401 
การส่ือสารดิจิทัล 
Digital Communication 

 

3(3-0-6) 

 

สมการของแมกซเวลล คล่ืนระนาบ สายสงกําลังยาน
ความถี่ไมโครเวฟและทอนําคล่ืน การวิเคราะหเครือขาย
ไมโครเวฟ อิมพีแดนซและแรงดันสมมูลและกระแส
สมมูล พารามิเตอร-เอส เมตริกซ-เอสกราฟการไหลของ
สัญญาณ การแมตซอิมพีแดนซและการจูนอิมพีแดนซ   

31-407-451-404 วิศวกรรม
ไมโครเวฟ  
Microwave Engineering 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา ชื่อวิชา ภาระหนวยกิต
(ชั่วโมง) 

ระบบรับ-สง
สัญญาณความถี่
วิทยุหรือคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา 

      (ตอ) 

อุปกรณไมโครเวฟเรโซเนเตอร ตัวแบงกําลังงานและ
ไดเรคชันนัลคับเปลอรอุปกรณกรองความถี่  การ
เช่ือมโยงไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การ
แพรกระจายคล่ืนไมโครเวฟ พ้ืนฐานการวัดสัญญาณ
ไมโครเวฟ การประยุกตใชงาน 

  

นิยามเบ้ืองตนและทฤษฎีสายอากาศ แหลงกําเนิดแบบ
จุดไอโซทรอปก รูปแบบการแพรกระจายคล่ืนเชิงสนาม
และเชิงกําลัง คาสภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย 
ประสิทธิภาพการแพรกระจายคล่ืนโพลาไรเซชัน 
อิมพีแดนซดานเขาและแบนดวิดท สมการสงผานของ
ฟรีส การแพรกระจายคล่ืนจากองคประกอบกระแส ผล
ของกราวนด คุณสมบัติการแพรกระจายคล่ืนของ
สายอากาศเสนลวด สายอากาศแถวลําดับ สายอากาศยา
กิ-อูดะและล็อกรายคาบสายอากาศชองเปด สายอากาศ
ไมโครสตริป เทคนิคการแมตชิงอิมพีแดนซสายอากาศ 
สายอากาศสมัยใหมกับการประยุกตใชงานในปจจุบัน
การจําลองและทดสอบคุณลักษณะสายอากาศ 

31-407-451-403 วิศวกรรม
สายอากาศ 
Antenna Engineering 
 

3(3-0-6) 

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก AM 
DSB SSB FM NBFM WBFM PM การมอดูเลตไบนารี
เบสแบนด การมอดูเลตพัลสเชิงแอนะล็อกพัลสโคดมอ
ดูเลชัน เดลตามอดูเลชัน การมัลติเพล็กซทางเวลา การ
มัลติเพล็กซทางความถี่หลักการเบ้ืองตนของสายสง
สัญญาณ การแพรคล่ืนวิทย ุ

31-407-451-204 
ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 1 
Communication 
Systems Laboratory 1 
 

1(0-3-1) 

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและสรางสายอากาศ 
การใชโปรแกรมจําลองและเครื่องมือวัด การออกแบบ
สายอากาศ ไดโพล ยากิ-อูดะ สายอากาศไมโครสตริป 
การวัดแบบรูปการแผกําลัง แบนดวิดท อิมพีแดนซขั้ว
เขา อัตราสวนคล่ืนน่ิง อัตราขยายวงจรเรโซเนเตอร ตัว
แบงกําลัง คัปเปลอรแบบมีทิศทาง วงจรกรองสําหรับ
ไมโครเวฟ คํานวณการเช่ือมโยงไมโครเวฟแบบจุดตอจุด 
ระบบเรดาร การแพรกระจายคล่ืนไมโครเวฟ การวัด
ทดสอบเพ่ือหาคาพารามิเตอรวงจรไมโครเวฟ 

31-407-451-406 
ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 3 
Communication 
Systems Laboratory 3 
 

1(0-3-1) 

 

การออกแบบและ
การทํางานของ
เครือขาย
โทรคมนาคมและ
สารสนเทศเพ่ือ
บริการ 

การส่ือสารขอมูลและเครือขายเบ้ืองตน สถาปตยกรรม
เครือขายแบบช้ัน โพรโท-คอลติดตอแบบจุดตอจุดและ
การเชื่อมโยง แบบจําลองการประวิงในเครือขายขอมูล
โพรโทคอลในการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุม
อัตราการไหล การควบคุมขอผิดพลาด เครือขายทองถิ่น 
เครือขายสวิตชิง การจัดเสนทางในเครือขายขอมูล ความ
ปลอดภัยบนเครือขาย เครือขายคลาวด สถาปตยกรรม
และระบบ มาตรฐานการส่ือสารขอมูลและเครือขาย 
 
 

31-407-451-301 
การส่ือสารขอมูลและ
เครือขาย 
Data Communication 
and Networking 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูท่ีสภา
วิศวกรกําหนด 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา ชื่อวิชา ภาระหนวยกิต
(ชั่วโมง) 

การออกแบบและ
การทํางานของ
เครือขาย
โทรคมนาคมและ
สารสนเทศเพ่ือ
บริการ 
       (ตอ) 

ทอนําคล่ืนไดอิเล็กตริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการ
แพรกระจาย โครงสรางและชนิดของเสนใยแกวนําแสง 
พารามิเตอรของเสนใยนําแสง การผลิตเสนใยนําแสง 
ชนิดของสายนําแสง แหลงกําเนิดแสง เครื่องสงแสง ตัว
ตรวจจับแสง เครื่องรับแสง การเส่ือม การลดทอนและ
การบานออกของสัญญาณในการเช่ือมโยงเสนใยนําแสง 
เครื่องทวนและเครื่องขยายสัญญาณแสง อุปกรณทาง
แสง การคํานวณลิงคบัดเจ็ตการมัลติเพล็กซสัญญาณใน
ระบบเช่ือมโยงเชิงแสง แนะนําเอฟทีทีเอกซ 

31-407-451-402 
การส่ือสารทางแสง 
Optical Communication 
 

3(3-0-6) 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสนใยนําแสง การ
ลดทอนของสัญญาณในเสนใยนําแสง แหลงกําเนิดแสง 
การมอดูเลตเชิงแสง  เครื่องรับแสง เครื่องขยายและทวน
สัญญาณทางแสง การเช่ือมตอเสนใยนําแสง เครื่องมือ
วัดทดสอบทางแสง ขอมูลโพรโทคอลในการควบคุมการ
เขาถึงตัวกลาง การควบคุมอัตราการไหล การควบคุม
ขอผิดพลาด เครือขายทองถิ่น เครือขายสวิตชิง การจัด
เสนทางในเครือขายขอมูล ความปลอดภัยบนเครือขาย 
เครือขายคลาวด 

31-407-451-405 
ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 2 
Communication 
Systems Laboratory 2 
 

1(0-3-1) 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟาส่ือสาร) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2563-2567 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
                      Calculus 1 for Engineers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อผูสอน ผศ.วาท่ี ร.ต.วิญู สมอหมอบ 
ค.บ. คณิตศาสตร (มรม.) 
กศ.ม. คณติศาสตร (มน.) 
ประสบการณสอน 35 ป 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน  ดร.อาวีญา เจริญผล 
วท.บ. คณิตศาสตร (มศก.) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มศก.) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มศก.) 
ประสบการณสอน 3 ป 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

02-005-011-110 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
                      Calculus 2 for Engineers 
 

ชื่อผูสอน ผศ.วาท่ี ร.ต.วิญู สมอหมอบ 
ค.บ. คณิตศาสตร (มรม.) 
กศ.ม. คณติศาสตร (มน.) 
ประสบการณสอน 35 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 

ชื่อผูสอน  อ.จิรพงษ เมฆเวียน 
คบ. คณิตศาสตร (มสด.) 
วท.ม. คณิตศาสตร (สจล.) 
ประสบการณสอน 9 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
02-005-011-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 
                      Calculus 3 for Engineers 
 

ชื่อผูสอน รศ.ดร.สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง 
วท.บ. คณิตศาสตร (มศว.) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มข.) 
Dr.rer.nat Mathematics (University of Potsdam 
Germany) 
ประสบการณสอน 34 ป 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผูสอน  ดร.พิสาร สัมมาปราบ 
วท.บ. คณิตศาสตร (มข.) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มข.) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มข.) 
ประสบการณสอน 11 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางฟสกิส 
02-005-030-101 ฟสิกส 1 
                       Physics 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.อิศรา โคตุทา 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ม. ฟสิกส (มข.) 
วท.ด.ฟสิกส (มทส.) 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.คมพิชิต สหีามาตย 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ม. ฟสิกส (มข.) 
Dr.rer.net Physics (Leipzig University) 
ประสบการณสอน 27 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
02-005-030-103 ฟสิกส 2   
                       Physics 2 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.เบญจมาศ ศรีสองเมือง 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ม. ฟสิกส (มข.) 
ปร.ด. ฟสิกส (มทส.) 
ประสบการณสอน 6 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน รศ.ดร.สายันต โพธ์ิเกต 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ม. ฟสิกส (มศก.) 
ปร.ด. ฟสิกส (มข.) 
ประสบการณสอน 30 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
02-005-030-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 
                       Physics Laboratory 1 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.อิศรา โคตุทา 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ม. ฟสิกส (มข.) 
วท.ด.ฟสิกส (มทส.) 
ประสบการณสอน 12 ป  
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.อดลุย อัสโย 
วท.บ. ฟสิกส (มน.) 
วท.ม. ฟสิกส (มข.) 
ประสบการณสอน 31 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
02-005-030-104 ปฏิบัติการฟสิกส 2 
                       Physics Laboratory 2 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.คมพิชิต สหีามาตย 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ม. ฟสิกส (มข.) 
Dr.rer.net Physics (Leipzig University) 
ประสบการณสอน 27 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.เบญจมาศ ศรีสองเมือง 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ม. ฟสิกส (มข.) 
ปร.ด. ฟสิกส (มทส.) 
ประสบการณสอน 6 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเคม ี
02-005-020-105 เคมีพ้ืนฐาน 
                       Fundamental of  
                       Chemistry 
 

 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.อัจฉรียา เจียรศริิสมบูรณ 
วท.บ. เคมี (มข.) 
วท.ม. เคมี (มข.) 
ปร.ด. เคมี (มข.) 
ประสบการณสอน 6 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.วิมลรัตน ทองภธูร 
วท.บ. เคมี (มข.) 
วท.ม. เคมี (มข.) 
ปร.ด. เคมี (มข.) 
ประสบการณสอน 8 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
                       Fundamental of  
                       Chemistry Laboratory 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.วิมลรัตน ทองภธูร 
วท.บ. เคมี (มข.) 
วท.ม. เคมี (มข.) 
ปร.ด. เคมี (มข.) 
ประสบการณสอน 8 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.อัจฉรียา เจียรศริิสมบูรณ 
วท.บ. เคมี (มข.) 
วท.ม. เคมี (มข.) 
ปร.ด. เคมี (มข.) 
ประสบการณสอน 6 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
31-407-050-102 การเขียนแบบวิศวกรรม 
                      Engineering Drawing 
 
 
 
 

 
ชื่อผูสอน อ.อรรถสิทธ์ิ เครือคํา 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มข.) 
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มข.) 
ประสบการณสอน 11 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ดร.วทัญู เนตรสงา 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 
ค.อ.ม. เครื่องกล (มจธ.) 
ปร.ด. ออกแบบการผลติ (มอบ.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-070-102 กลศาสตรวิศวกรรม 
                      Engineering Mechanics 
 

ชื่อผูสอน ดร.ภาณุพิชญ ขืนเขียว 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มข.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มข.) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มข.) 
ประสบการณสอน 4 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน อ.นาฏนลิน จันลาเศษ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มข.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มข.) 
ประสบการณสอน 8 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-120-101 วัสดุวิศวกรรม 
                      Engineering Materials 
 

ชื่อผูสอน ดร.จริัฐิติกาลผองศรี หริัญเกิด 
วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ (จฬ.) 
ปร.ด. วิศวกรรมโลหการ (จฬ.) 
ประสบการณสอน 6 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-100-101 การเขียนโปรแกรม 
                       คอมพิวเตอร 
                      Computer Programming 
 

ชื่อผูสอน ดร.เฉลิมวุฒิ นอยอุนแสน 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มข.) 
วศ.ม. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (มข.) 
ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มข.) 
ประสบการณสอน 8 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน อ.จักรกริช ปานเรือนแสน 
วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มทร.อีสาน วข.ขอนแกน) 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-450-201 วงจรไฟฟา  
                        Electric Circuits 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.อังคณา  เจริญม ี
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม (มทร.อีสาน) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 
ปร.ด. วิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (มมส.) 
ประสบการณสอน 22 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ประยงค  เสารแกว 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-450-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
                      Engineering Electronics 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ประยงค  เสารแกว 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.อังคณา  เจริญม ี
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม (มทร.อีสาน) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 
ปร.ด. วิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (มมส.) 
ประสบการณสอน 22 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-450-205 สนามแมเหลก็ไฟฟา 
                      Electromagnetic Fields 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.จรินทรศักดิ์ แซเตียว 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 6 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ดร.สมภพ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-202 สัญญาณและระบบ 
                      Signals and Systems 

ชื่อผูสอน ดร.สมภพ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ดร.จริพันธ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-302 สายสงและโครงขายการ 
                      สื่อสาร 
                      Communication  
                      Networks   and  
                      Transmission Lines 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.สุธาสินี ละมุลตร ี
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 15 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ดร.คณะวัติ เน่ืองวงษา 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 4 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-450-206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ 
                       ลอจิก 
                       Digital Circuits and Logic  
                       Design 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.จักรวัฒน บุตรบุญชู 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ดร.จริพันธ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-450-207 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการ 
                       ออกแบบลอจิก 
                       Digital Circuits and Logic  
                       Design Laboratory 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.จักรวัฒน บุตรบุญชู 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ดร.จริพันธ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
31-407-451-201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทาง 
                      ไฟฟา 
                      Electrical  
                      Instrumentation and  
                      Measurements 
 
 
 

 
ชื่อผูสอน รศ.ดร.อรพิน ชาญนําสนิ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 7 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน อ.สุภาพร ปานิคม 
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สจล.) 
ประสบการณสอน 14 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-450-301 ระบบควบคุม 
                      Control Systems 
 

ชื่อผูสอน รศ.ดร.อรพิน ชาญนําสนิ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 7 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน อ.สุภาพร ปานิคม 
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สจล.) 
ประสบการณสอน 14 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-450-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
                       Electric Circuits  
                       Laboratory 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.อังคณา  เจริญม ี
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม (มทร.อีสาน) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 
ปร.ด. วิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (มมส.) 
ประสบการณสอน 22 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ประยงค  เสารแกว 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-450-204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
                       วิศวกรรม 
                       Engineering Electronics  
                       Laboratory 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ประยงค  เสารแกว 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.อังคณา  เจริญม ี
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม (มทร.อีสาน) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มข.) 
ปร.ด. วิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (มมส.) 
ประสบการณสอน 22 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
31-407-451-203 หลักการสื่อสาร 
                       Principle of  
                       Communication 
 

 
ชื่อผูสอน ดร.จริพันธ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน รศ.ดร.อรพิน ชาญนําสนิ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 7 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-301 การสื่อสารขอมูลและ 
                      เครือขาย 
                      Data Communication  
                      and Networking 
 

ชื่อผูสอน อ.เอกพล ขันสาล ี
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (มทร.อีสาน ) 
M.Sc. Communication Engineering (The Sirindhorn 
International Thai-German Graduate School of 
Engineering(TGGS) 
ประสบการณสอน 5 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.กฤษณะพงศ พันธศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
Doctor of Engineering (University of 
Paderborn,Germany) 
ประสบการณสอน 13 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-401 การสื่อสารดิจิทัล 
                      Digital Communication 
 

ชื่อผูสอน ผศ.ดร.กฤษณะพงศ พันธศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
Doctor of Engineering (University of 
Paderborn,Germany) 
ประสบการณสอน 13 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ดร.จริพันธ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-402 การสื่อสารทางแสง 
                      Optical Communication 
 

ชื่อผูสอน อ.ธนา ภูขลิบมวง 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มจพ.) 
ประสบการณสอน 16 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.กฤษณะพงศ พันธศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทม.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
Doctor of Engineering (University of 
Paderborn,Germany) 
ประสบการณสอน 13 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-404 วิศวกรรมไมโครเวฟ  
                      Microwave Engineering 
 

ชื่อผูสอน ดร.คณะวัติ เน่ืองวงษา 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 4 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.จรินทรศักดิ์ แซเตียว 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 6 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-403 วิศวกรรมสายอากาศ 
                      Antenna Engineering 
 

ชื่อผูสอน ดร.สมภพ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน อ.ธนา ภูขลิบมวง 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มจพ.) 
ประสบการณสอน 16 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-204 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1 
                      Communication Systems  
                      Laboratory 1 
 

ชื่อผูสอน ดร.จริพันธ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 12 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.จักรวัฒน บุตรบุญชู 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (สจล.) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-205 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 2 
                      Communication Systems  
                      Laboratory 2 
 

ชื่อผูสอน อ.ธนา ภูขลิบมวง 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มจพ.) 
ประสบการณสอน 16 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน อ.เอกพล ขันสาล ี
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (มทร.อีสาน ) 
M.Sc. Communication Engineering (The Sirindhorn 
International Thai-German Graduate School of 
Engineering(TGGS) 
ประสบการณสอน 5 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31-407-451-206 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 3 
                      Communication  
                      Systems Laboratory 3 
 

ชื่อผูสอน ดร.สมภพ พิมพล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส (มทร.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 25 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อผูสอน ผศ.ดร.จรินทรศักดิ์ แซเตียว 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มทส.) 
ประสบการณสอน 6 ป 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
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สวนที่ 5  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพ 
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1. หองปฏิบัติการ 
 1.1 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

1. อาคารและสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประกอบดวย คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตั้งเลขท่ี 150 ถ.
ศรีจันทร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแกน 40000 

 

 
 
 

 
 



65 
 

 2. คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 11 สาขาคือ สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม
โลหการ สาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาโท 3 สาขาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 
 

อาคาร 50 ป เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 
 

หองประชุม  



66 
 

 3. อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม เปดรับนักศึกษาต่ังแตป
การศึกษา 2547 จัดการเรียนในระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากสภาวิศวกรดังนี้ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (พ.ศ.2545) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558) จัดการเรียนการสอนท่ี อาคาร 9 อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
 

 
 

อาคาร 9 อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 

หองปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 
1. หองปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
 1.1 สถานท่ีตั้ง ชั้น 3 ตึก 18 (อาคาร 50 ปเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแกน) อาคารเรียน

รวมคณะวิศกรรมศาสตร มทร.อีสาน วข.ขอนแกน มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ท้ังหมดจํานวน 4 หอง 

 

https://www.facebook.com/pages/Comp-A-304-อาคาร-50-ป-เทคนิค-ไทย-เยอรมัน-
ขอนแกน/179588822403008 

https://www.facebook.com/pages/%20Comp-A-304-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3-50-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/179588822403008
https://www.facebook.com/pages/%20Comp-A-304-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3-50-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/179588822403008


67 
 

 
  เฟสบุค หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 50 ป เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแกน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

 1.2 อุปกรณและชุดการทดลอง  
  1.2.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร Lonovo-ThinkCentre All-In-one-Desktop,   

        Core i3, จอ 21.5นิ้ว Windows 10 - Update 
 

  1.2.2 Visual Studio 2015 – IDE   
  1.2.3 Xamarin Plugin for Smart Phone App. Development  
  1.2.4 Arduino Platform C++, OOP IDE  
  1.2.5 Arduino Board Simulator Lib. For Proteus ISIS  
  1.2.6 Android Studio for JAVA programming introduction  
  1.2.7 แผงวงจร Arduino Nano 3.0 จํานวน 10 แผง  
  1.2.8 แผงวงจร NodeMCUจํานวน 10 แผง  
  1.2.9 Open source “NAudio” .NET audio and MIDI library.   
  1.2.10 IOcomp – SCADA Pack for .NET development  
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 1.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย  
  การทดลองท่ี 1 การติดตั้งและการเรียกใชงาน VisualStudio for Windows,iOS

และ Android 
 

  การทดลองท่ี 2 พ้ืนฐานโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร  
  การทดลองท่ี 3 ตัวแปร การประกาศตัวแปร และการประยุกตใชงาน  
  การทดลองท่ี 5 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร OOP  
  การทดลองท่ี 6 ชุดเครื่องมือ ,คุณสมบัต,ิอีเวนต เพ่ือการโปรแกรมคอมพิวเตอร  
  การทดลองท่ี 7 การโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเสียงและมัติมีเดีย  
  การทดลองท่ี 8 การโปรแกรมคอมพิวเตอรกับไฟลขอมูล  
  การทดลองท่ี 9 การโปรแกรมคอมพิวเตอรกับฐานขอมูล  
  การทดลองท่ี 10 การโปรแกรมคอมพิวเตอรวาดภาพ 2 มิติบน Canvas  
  การทดลองท่ี 11 การโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือสื่อสารผานพอรตอนุกรม/

USB/Bluetooth 
 

  การทดลองท่ี 12 การโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือโอนถายขอมูลกับแผงวงจร 
Arduinoผานพอรตอนุกรม 

 

  การทดลองท่ี 13 การโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือสื่อสารผานโครงขายคอมพิวเตอร 
TCP/IP กับแผงวงจร NodeMCU 

 

  การทดลองท่ี 14 แนวทางการประยุกตใชการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ชวยงาน 
แกปญหาทางวิศวกรรมศาสตร 
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หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 50 ป เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ภาพตวัอยา่งอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ท่ีใหใ้นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

  

2. หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 
 2.1 สถานท่ีตั้ง ชั้น 4  หอง 943 อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
  https://www.facebook.com/pages/หองปฎิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร-ของ-

Ene_rmuti_kkc-R943/907921545957946 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-Ene_rmuti_kkc-R943/907921545957946
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-Ene_rmuti_kkc-R943/907921545957946
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เฟสบุค หองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 

 

 

 
หองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร  

 

 2.2 อุปกรณและชุดการทดลองประกอบดวย 
  2.2.1 แผงวงจรไมโครโปรเซสเซอร ตระกูล MCS-51  จํานวน 15 ชุด 
  2.2.2 แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR จํานวน 15 ชุด 
  2.2.3 แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 เบอร AT89C51ED2 จํานวน 4

ชุด 
  2.2.4 แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC16 และ PIC32 จํานวน 4 ชุด 
  2.2.5 เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 จํานวน 15 ตัว 
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  2.2.6 เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR รุน ATtiny,ATmegaจํานวน 
15 ตัว 

  2.2.7 เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC จํานวน 4 ตัว 
  2.2.8 แผงวงจรพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว ARM7 บนระบบปฏิบัติการลนีุกซ + จอ

สัมผัส 4 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 
  2.2.9 แผงวงจรพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว ARM9 บนระบบปฏิบัติการลนีุกซ + จอ

สัมผัส 7 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 
  2.2.10 คอมพิวเตอรตั้งโตะ ท่ีมีพอรตอนุกรม, พอรตขนาน จํานวน 15 ชุด 
  2.2.11 โปรแกรมแปลภาษาซี CodevisionAVRเต็มสมรรถนะ จํานวน 1 License 
  2.2.12 โปรแกรมจําลองวงจรไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสและแผงวงจรไมโครคอนโทรเลอร 

Proteus-ISIS จํานวน 1 License 
  2.2.13 โปรแกรมแปลภาษาซี Keil/C51 เวอรชั่นTrial จํานวน 15 License 

สามารถ Upgateเปน FullVersionไดดวย SerialNumberจริงจากการสมัครใช
งานไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 ของ  Silicon Labs. 

  2.2.14 เครื่องจายไฟฟากระแสตรงปรับคาได 0-30V, 3Amp. จํานวน 15 ตัว 
  2.2.15 เครื่องกําเนิดสัญญาณ  3 รูปคลื่น ความถ่ี 0-200kHz  จํานวน 15 ตัว 
  2.2.16 เครื่องกําเนิดสัญญาณดิจิตอล ปรับรูปคลื่นไดจากโปรแกรม ความถ่ี 0-50MHz  

จํานวน 2 ตัว 
  2.2.17 ชุดบัดกร,ีชุดเปาลมรอน,เครื่องเมือถอด/ประกอบ  SMD จํานวน 4 ชุด  
  2.2.18 ดิจิตอลมัลติมิเตอร VICTOR รุน VC97 มาพรอมตัวตรวจรูวัดอุณหภูมิ จํานวน 

15 ชุด 
  2.2.19 อนาล็อกมิเตอร SANWA รุน YX-360TRF แท จํานวน 4 ตัว 
  2.2.20 True RMS ดิจิตอลมิเตอร มาพรอมกับ SERIAL ลิงค จํานวน 4 ตัว 
  2.2.21 LCR-ดิจิตอลมิเตอร UNI-T รุน UT603 จํานวน 2 ตัว 
  2.2.22 มิเตอรวัดความเร็วรอบ,วัดความเร็วลม,ปริมาณแสงสวางถึง 400,000Lux. 

จํานวนอยางละ 1 ตัว 
  2.2.23 250MHz/32CH-Stand Alone Logic Analyzer ยี่หอ Leaptronixรุน LA-

2025 จํานวน 1 ตัว 
  2.2.24 Mixed-Signal ดิจิตอลออสซิโลสโคปRigol-DS1052D มาพรอมกับสายวัด

สัญญาณดิจิตอลเต็มรูปแบบ จํานวน 1 ตัว 
  2.2.25 แผงวงจรทดลองเชื่อมโยงขอมูล SPI-8x7Segment จํานวน 15 แผง 
  2.2.26 แผงวงจรทดลองเชื่อมโยงขอมูล C-LCD จํานวน 15 แผง 
  2.2.27 แผงวงจรทดลองเชื่อมโยงขอมูล G-LCD จํานวน 15 แผง 
   แผงวงจรทดลองเชื่อมโยงขอมูล 32x32Pixel - Full Color LED จํานวน 6 แผง 
  2.2.28 แผงวงจรทดลองเชื่อมโยงขอมูลเมตริกสวิตช จํานวน 15 แผง 
  2.2.29 แผงวงจรทดลองเชื่อมโยงขอมูลขับโหลดเอซี 220V/8Amp.  จํานวน 15 แผง 
  2.2.30 แผงวงจรทดลองเชื่อมโยงขอมูลขับโหลดดีซี 40V/15Amp.  จํานวน 15 แผง 
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  2.2.31 แผงวงจรทดลองเชื่อมโยงขอมูลแยกสัญญาณกราวนดขาเขาดีซี  จํานวน 15 แผง 
  2.2.32 แผงตอทดลองฝกการเชื่อมโยงขอมูลไมโครโปรเซสเซอรกับภายนอก จํานวน 2 

ชุด 
  2.2.33 ชุดเครื่องมือพิมพลายวงจร ,สราง ,กัด ,เจาะ ทําความสะอาดเพ่ือ DIY 

แผนวงจรพิมพ จํานวน 2 ชุด  
    
 2.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
   การทดลองท่ี 1 ประกอบทดสอบแผงวงจรไมโครโปรเซสเซอร ดวยการวัด         

                   สัญญาณความถ่ีฐานนาฬิกา 
   การทดลองท่ี 2 การโอนถายขอมูลออกพอรตแบบไบต แบบบิต  
   การทดลองท่ี 3 การโอนถายขอมูลเขามาจากพอรตแบบไบต แบบบิต 
   การทดลองท่ี 4 การโอนถายขอมูลออกและรับเขาแตละขาของพอรตแบบบิตเปน 

                   ไบตและแบบไบตเปนบิต SPI,I2C และ 1-Wire. 
   การทดลองท่ี 5 การทํางานของอินเตอรรัพต 
   การทดลองท่ี 6 การทํางานกับไทเมอร/เคานเตอร 
   การทดลองท่ี 7 การตั้งคาและประยุกตในงานโครงสรางสื่อสารอนุกรม 
   การทดลองท่ี 8 การแสดงผลบนแผง 7-Segment แบบมัลติเล็กและ SPI 
   การทดลองท่ี 9 การแสดงผลบนแผง CLCD-2x16 ตัวอักษร แบบ 8และ4 บิต 
   การทดลองท่ี 10 การโอนถายขอมูลเขามาพอรตจากสวิตชแบบเมตริก 
   การทดลองท่ี 11 การเชื่อมโยงขอมูลสัญญาณอนาลอกจากภายนอก ADC 

กับ DAC 
   การทดลองท่ี 12 การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรควบคุมมอเตอร  

ประเภท DC,Stepperและ Induction 
   การทดลองท่ี 13 การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรเพ่ือระบบควบคุม 

                     อยางอัตโนมัติ(Mini-Project) 
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หองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 

 

 

 

  

 

 

  



75 
 

 

 

  

 

 

 
ภาพตัวอยางเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 
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ภาพตัวอยางเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 
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ภาพตัวอยางเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 

 

3. หองปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 

3.1  สถานท่ีตั้งชั้น 4 หอง 946 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
3.2  อุปกรณและชุดการทดลอง 

1. ชุดฝกดิจิทัล  NEXYS 2 (DIGILENT)                                       จํานวน   12  ชุด 
2. ชุดฝกดิจิทัล NX-100 Plus Digital Circuit Experiment Board     จํานวน   16 ชดุ 
3. ชุดฝกดิจิทัล ANALAB DT-1Plus                                           จํานวน   3  ชุด 

3.3  หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองท่ี 1  คุณสมบัติของลอจิกเกต 
การทดลองท่ี 2  พีชคณิตบูลีน 
การทดลองท่ี 3  แผนผังคารโนห 
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การทดลองท่ี 4  วงจร บวก ลบ เลข ฐานสอง 
การทดลองท่ี 5  วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส 
การทดลองท่ี 6  วงจรมัลติเพล็กซและดีมัลติเพล็กซ 
การทดลองท่ี 7  วงจรแลดซ 
การทดลองท่ี 9 ฟลิปฟลอบ 
การทดลองท่ี 10  วงจรนับ 
การทดลองท่ี 11  วงจรชิฟตรีจีสเตอร 
การทดลองท่ี 12  วงจรแปลงอาแนลอกเปนดิจิทัลและวงจรแปลงดิจิทัลเปนแอนาลอก  

3.4 รูปภาพเครื่องมือประกอบการฝกปฏิบัติการ 
 

 
 

ชุดฝกดิจิทัล NEXYS 2 (DIGILENT) 
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ชุดฝกดิจิทัล NEXYS 2 (DIGILENT) 
 

 
 

คูมือฝกออกแบบวงจรดิจิทัลดวยภาษา VHDL 
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โตะปฏิบัติการและชุดฝกดิจิทัล NX-100 Plus Digital Circuit Experiment Board 
       

 
 

ชุดฝกดิจิทัล NX-100 Plus Digital Circuit Experiment Board       
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โตะปฏิบัติการและชุดฝกดิจิทัล ANALAB DT-1Plus 
          

 
 

ชุดฝกดิจิทัล ANALAB DT-1Plus          
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ชุดฝกดิจิทัลโดยนักศึกษาเปนผูจัดทําเลียนแบบ ชุดฝกดิจิทัล ANALAB DT-1Plus 
         

 
 

ชุดฝกดิจิตอลโดยนักศึกษาเปนผูจัดทําเลียนแบบ ชุดฝกดิจิตอล ANALAB DT-1Plus     
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ใบงานปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 

 
ใบงานปฏิบัติการวงจรดิจทัิล 

 
4.  หองปฎิบัติการวงจรไฟฟา 

4.1  สถานท่ีตั้งชั้น 3หอง 932 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
4.2อุปกรณและชุดการทดลอง   
 4.2.1 เครื่องกําเนิดสัญญาณ (Function Generator;Siglent #SDG1025 ; 25MHz) 10 เครื่อง 
 4.2.2 เครื่องออสซิลโลสโคป (Oscilloscope ; RIGOL# DS1025E ; 50MHz)  10 เครื่อง 
 4.2.3 ดิจิตอลมัลติมิเตอร (Digital Multimeter ; RIGOL#DM3058E )  10 เครื่อง 
 4.2.4 กลองอุปกรณสําหรับตอวงจร 
4.3  หัวขอการทดลองประกอบดวย 
  ใบประลองท่ี 1 กฎของโอหม 
  ใบประลองท่ี 2 วงจรความตานทานแบบอนุกรม ขนาน ผสม และสตารเดลตา 
  ใบประลองท่ี 3 ทฤษฎีการวิเคราะหโครงขายตัวตานทานแบบเทวินินและนอรตัน 
  ใบประลองท่ี 4 กําลังงานและกําลังสงผานสูงสุดในวงจรไฟฟากระแสตรง 
  ใบประลองท่ี 5 ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟากระแสตรง 
  ใบประลองท่ี 6 คาคงท่ีเวลาและความเหนี่ยวนํา 
  ใบประลองท่ี 7 ผลการตอบสนองชั่วครูของวงจรอันดับหนึ่ง 
  ใบประลองท่ี 8 ผลการตอบสนองชั่วครูของวงจรอันดับสอง 
  ใบประลองท่ี 9 วงจร อาร-แอล และ อาร-ซี  ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
  ใบประลองท่ี 10 วงจร อาร-แอล-ซี อนุกรมในวงจรไฟฟากระสลับ 
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4.4.ภาพเครื่องมือสําหรับหองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

 
 

เครื่องกําเนิดสัญญาณ (Function Generator; Siglent #SDG1025 ; 25MHz) 
 

 
 

ตูเก็บเครื่องมือหองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
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เครื่องออสซิลโลสโคป (Oscilloscope ; RIGOL# DS1025E ; 50MHz) 
 

 
 

ตูเก็บเครื่องมือหองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
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ดิจิทัลมัลติมิเตอร (Digital Multimeter ; RIGOL#DM3058E ) 
 

 
 

ตูเก็บเครื่องมือหองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
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ตูเก็บเครื่องมือหองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
 

 
 

โตะปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
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5.  หองปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
5.1  สถานท่ีตั้ง ชั้น 3 หอง 931 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
5.2  อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย  

5.2.1 โตะปฏิบัติการพรอมอุปกรณจายไฟฟากระแสตรง 0-30 V แหลงจายไฟฟากระแสสลับ    
0-18 V, 0-24 V, 0-220 V วาริแอค 1 เฟส     8 ตัว 

5.2.2 ฟงก็ชันเจนเนอเรเตอร (Siglent #SDG1025 ; 25MHz)   10 เครื่อง 
5.2.3 ออสซิลโลสโคป (RIGOL# DS1025E ; 50MHz)    10 เครื่อง 
5.2.4 ดิจิทัลมัลติมิเตอร (RIGOL#DM3058E)    10 เครื่อง 
5.2.5 แผงตอวงจรอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดตาง ๆ สําหรับการทดลอง

อุปกรณ R , L , C ขนาดตางๆสําหรับการทดลอง 
 5.3  หัวขอการทดลองประกอบดวย 

การทดลองท่ี 1 คุณสมบัติของไดโอด ซีเนอรไดโอด และ LED 
  การทดลองท่ี 2 วงจรเรียงกระแสและวงจรทวีแรงดัน 
  การทดลองท่ี 3 วงจรตัดรูปคลื่นและปรับระดับสัญญาณ 
  การทดลองท่ี 4 คุณสมบัติของ Bipolar Junction Transistor 
  การทดลองท่ี 5 คุณสมบัติของ JFET และ MOSFET 
  การทดลองท่ี 6 Operational Amplifier (OPAMP) 
  การทดลองท่ี 7 การประยุกตใชงาน OPAMP 
  การทดลองท่ี 8 คุณสมบัติของSCR 
  การทดลองท่ี 9 คุณสมบัติของไดแอกและไตรแอค 
  การทดลองท่ี 10 Timer IC 555 
  การทดลองท่ี 11 วงจรแหลงจายไฟฟากระแสตรงแบบรักษาแรงดันคงท่ี 
  

 
 

โตะปฏิบัติการและชุดเครื่องมือหองปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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ตูเก็บเครื่องมือหองปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

 
 

ฟงก็ชันเจนเนอเรเตอร (Siglent #SDG1025 ; 25MHz) 
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ตูเก็บเครื่องมือหองปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

 
 

ตูเก็บเครื่องมือหองปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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ออสซิลโลสโคป(RIGOL# DS1025E ; 50MHz) 
 

 
 

ดิจิทัลมัลติมิเตอร (Digital Multimeter ; RIGOL#DM3058E ) 
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ออสซิลโลสโคป(RIGOL# DS1025E ; 50MHz) 
6.หองปฏิบัติการระบบส่ือสาร 
 6.1  สถานท่ีตั้ง  ชั้น 4 หอง 942 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 6.2  อุปกรณและชุดการทดลอง   

6.2.1. ชุดฝกปฏิบัติการมอดูเลด/ดีมอดูเลด ในระบบแอนะลอกและดิจิทัล  
6.2.2. เครื่องกําเนิดสัญญาณ (Signal Generator)    10 เครื่อง 
6.2.3. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)     10 เครื่อง 
6.2.44. ดิจิทัลมัลติมิเตอร (Digital Multimeter)    10 เครื่อง 

 6.3  หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
  การทดลองท่ี 1 Amplitude Modulator/Demodulator 
  การทดลองท่ี 2 Frequency Modulator/Demodulator 
  การทดลองท่ี 3 Phase Modulator/Demodulator 
  การทดลองท่ี 4 ASK Modulator/Demodulator 
  การทดลองท่ี 5 FSK Modulator/Demodulator 
  การทดลองท่ี 6 PSK Modulator/Demodulator 
  การทดลองท่ี 7 QPSK Modulator/Demodulator 
  การทดลองท่ี 8 Pulse Position Modulation: PPM 
  การทดลองท่ี 9 PCM MODULATOR/DEMODULATOR 
  การทดลองท่ี 10 Time Division Multiplex: TDM 
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ชุดฝกปฏิบัติการมอดูเลด/ดีมอดูเลด ในระบบแอนะลอก 
 

 
 

ชุดฝกปฏิบัติการมอดูเลด/ดีมอดูเลด ในระบบแอนะลอก 
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ชุดฝกปฏิบัติการมอดูเลด/ดีมอดูเลด ในระบบแอนะลอก 
 

 
 

ชุดฝกปฏิบัติการมอดูเลด/ดีมอดูเลด ในระบบแอนะลอก 
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ชุดฝกปฏิบัติการมอดูเลด/ดีมอดูเลด ในระบบดิจิทัล 
 

 
 

ชุดฝกปฏิบัติการมอดูเลด/ดีมอดูเลด ในระบบดิจิตอล 
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ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) 

 

 
 

เครื่องกําเนิดสัญญาณ (Signal Generator) 
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ดิจิทัลมัลติมิเตอร (Digital Multimeter) 

 

 
 

คูมือปฏิบัติการหองปฏิบัติการระบบสื่อสาร 
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7  หองปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟและสายอากาศ 
7.1  สถานท่ีตั้ง  ชั้น 5 หอง 952 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
7.2  อุปกรณและชุดการทดลอง   

1. เครื่องวิเคราะหโครงขาย (Network Analyzer)  
1.1 Keysight E5063A 100 kHz – 18 GHz 

 1.2 Agilent E5071C 100kHz – 8.6GHz 
 1.3 ชุดอุปกรณสอบเทียบ (Calibration Kit) 3.5mm SMA Agilent 85033E 
 1.4 ชุดอุปกรณสอบเทียบ (Calibration Kit) N-Type Agilent 85518A DC-18GHz 

2. เครื่องวิเคราะหสัญญาณ (Signal Analyzer) CXA9000A 9 kHz – 26.5 GHz 
3. เครื่องกําเนิดสัญญาณ (Signal Generator) EXG N5172B 9 kHz – 6GHz 
4. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) YOKOGAWA AL210 20MHz 
5. ดิจิทัลมัลติมิเตอร (Digital Multi-meter) ESCORT 3146A  
6. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมซอฟแวรประกอบชุดอุปกรณแบบฝกการวัดสายอากาศ (RadPat) 
7. เครื่องควบคุมการหมุนสายอากาศและชุดรับสงสัญญาณ (ME1300 TX-RX) 
8. ชุดสายอากาศชนิดตาง ๆ (ME1300 Antenna Kits) 
9.  ชุดฝกพ้ืนฐานสําหรับคลื่นไมโครเวฟ 
10. ข้ัวตอและสายนําสัญญาณ 

7.3  หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองท่ี 1  แนะนําการใชงานชุดฝกการวัดคุณสมบัติสายอากาศและการแพรกระจาย

คลื่น 
การทดลองท่ี 2  การวัดคาอิมพีแดนซดวยเครื่องวิเคราะหโครงขาย 
การทดลองท่ี 3  การวัดคาแบบรูปการแผกระจายคลื่นของสายอากาศ 
การทดลองท่ี 4  การวัดคาอัตราขยายของสายอากาศ 
การทดลองท่ี 5  การวัดคาโพลาไรซของสายอากาศ 
การทดลองท่ี 6  การวัดคาการสูญเสียเนื่องจากการแพรกระจายคลื่นในอากาศ 
การทดลองท่ี 7  การเปรียบเทียบคุณลักษณะสายอากาศพ้ืนฐานชนิดตาง ๆ 
การทดลองท่ี 8 การออกแบบและสรางสายอากาศพ้ืนฐานชนิดตาง ๆ 
การทดลองท่ี 9 การศึกษาการกําเนิดคลื่นไมโครเวฟดวยหลอดไคสตรอน (Klystron) 
การทดลองท่ี 10  การวัดความถ่ี ความยาวคลื่นและการลดทอนสัญญาณ 
การทดลองท่ี 11  การวัดคา SWR ดวยทอนําคลื่นแบบรอง (Slide Slot) 
การทดลองท่ี 12  การวัดคาเพ่ือคํานวณ Impedance ดวยสมิทชารตจากชุดฝกพ้ืนฐานสําหรับ

คลื่นไมโครเวฟ  
การทดลองท่ี 13 การวัดสายอากาศจากชุดฝกพ้ืนฐานสําหรับคลื่นไมโครเวฟ 
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7.4 รูปภาพเครื่องมือประกอบการฝกปฏิบัติการ 
 

 
 

Network Analyzer Keysight E5063A 100 kHz – 18 GHz 
 

 
 

Network Analyzer Agilent E5071C 100 kHz – 8.6 GHz 
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Signal Analyzer CXA9000A 9 kHz – 26.5 GHz 
 

 
 

Signal Generator EXG N5172B 9 kHz – 6 GHz 
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ชุดฝกพ้ืนฐานสายอากาศ 
 

 
 

ชุดฝกพ้ืนฐานคลื่นไมโครเวฟ และทอนําคลื่น 
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ชุดฝกพ้ืนฐานคลื่นไมโครเวฟ และทอนําคลื่น 
 

 
 

ชุดฝกพ้ืนฐานคลื่นไมโครเวฟ และทอนําคลื่น 
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ชุดฝกพ้ืนฐานคลื่นไมโครเวฟ และทอนําคลื่น 
 

 
 

ME1300 Antenna Kits  
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Cable and Calibration Kits 
 

 
 

RadPat Software (Radiation Pattern) 



105 
 

 
 

คูมือการทดลอง 
 
8.   หองปฏบัิติการการส่ือสารทางแสง 

8.1  สถานท่ีตั้ง ชั้น 5 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
8.2  อุปกรณและชุดการทดลอง   
 8.2.1 เครื่องเชื่อมตอสายเคเบิ้ลใยแกว SUMITTOMO (TYPE-81C) 
 8.2.2 เครื่องตัดสายใยแกว(Fiber Optic Cleaver FC-6S) 
 8.2.3 เครื่องปอกหุมสายใยแกว(Jacket remover) 
 8.2.4 กลองตรวจสายไฟเบอร (Westover) 
 8.2.5 เครื่องวัดคุณสมบัติเสนใยแกวนําแสง EXFO FTB-1/FTB-720 (OTDR FTB 700 Series) 
 8.2.6 เครื่องวัดกําลังสงสัญญาณแสง EXFO FPM-300 Power Meter  

 8.3  หัวขอการทดลองประกอบดวย 
  การทดลองท่ี 1 เสนใยแกวนําแสงและการวัดกําลังงานแสง 
  การทดลองท่ี 2 การลดทอนสัญญาณ 
  การทดลองท่ี 3การเชื่อมตอเสนใยแกวนําแสง 
  การทดลองท่ี 4การศึกษาการสูญเสียจากการโคงงอเสนใยแกวนําแสง 
  การทดลองท่ี 5การศึกษาการใชงาน OTDR 
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8.4 รูปภาพเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการ 
 

 
 

เครื่องเชื่อมตอสายเคเบิ้ลใยแกว SUMITTOMO (TYPE-81C) 
 

 
 

เครื่องวัดกําลังสงสัญญาณแสง EXFO FPM-300 Power Meter 
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เครื่องวัดคุณสมบัติเสนใยแกวนําแสง EXFO FTB-1/FTB-720 (OTDR FTB 700 Series) 
 

 
 

ชุดเครื่องมือหองปฏิบัติการการสื่อสารทางแสง 
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ชุดเครื่องมือหองปฏิบัติการการสื่อสารทางแสง 
 

 
 

ชุดเครื่องมือหองปฏิบัติการการสื่อสารทางแสง 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
 2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานวิทยา
เขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน เปนอาคาร 4 ชั้น จัดแบงพ้ืนท่ีในการใหบริการท้ัง
หนังสือตําราภาษาไทย หนังสือตําราภาษาตางประเทศ วารสาร นิตยาสาร หนังสือพิมพ หองคอมพิวเตอรและ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการนักศึกษาในการสืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ต 

 

 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ABI/Inform Complete 
ProQuest Dissertations & Theses Global 
ACM Digital Library  
IEEE/IEL Electronic Library(IEL) 
Web of Science 
H.W. Wilson 12 subjects 
มติชนออนไลน 
E-BookeBooks on EBSCOhost 
ThaiLIS 

http://search.proquest.com/abicomplete
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://dl.acm.org/dl.cfm
http://ieeexplore.ieee.org/
http://webofknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.matichonelibrary.com/login/isan
http://www.2ebook.com/rmuti/
http://www.2ebook.com/rmuti/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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ABI/Inform Complete 
ProQuest Dissertations & Theses Global 
ABI/Inform Complete 
ProQuest Dissertations & Theses Global 
SpringerLink – Journal 
Academic Search Premier 
Education Research Complete 
Computers & Applied Sciences Complete 
EmeraldManagement 
American Chemical Society Journal (ACS) 
ScienceDirect 
 
 2.2 ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

 
 

อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://search.proquest.com/abicomplete
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.proquest.com/abicomplete
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://link.springer.com/
http://search.ebscohost.com/
http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?sid=6619259f-71ab-4ce3-96c1-e136c4fe14f9%40sessionmgr15&vid=1&hid=24
http://search.ebscohost.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.sciencedirect.com/
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ภาพภายในอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

ภาพภายในอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 



112 
 

 
 

หองบริการคอมพิวเตอร 
 

 
 

หองบริการคอมพิวเตอร 
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หองบริการคอมพิวเตอร 
 

 
 

ภาพภายในอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม ผานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2563 ซ่ึงมีตัว

บงชี้จํานวน 13 ตัวบงชี้ 6 องคประกอบ สรุปผลในภาพรวมมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.41 ระดับดี และมีรายละเอียดตาม
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้  
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125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 6  
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  
เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

มคอ.2 

มคอ.2 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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คํานํา 
     
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) เปด
สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ประกอบดวยหัวขอหลัก ดังตอไปนี้ หมวดท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสราง
ของหลักสูตร หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนักศึกษา หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดท่ี 8 การ
ประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 หลักสูตรเปนเอกสารสําคัญท่ีเอ้ือใหการจัดการเรียนการสอน บรรลุตามวัตถุประสงค คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหผูใชสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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สารบัญ 
หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
1.   ชื่อหลักสูตร  1 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3.   วิชาเอก  1 
4.   จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 1 
6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 3 
8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 3 
9.   เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง ชื่อ-สกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 
      ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน 
หลักสูตร 

4 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของ 
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 5 
หมวดท่ี 2ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1.   ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  
1.   ระบบการจัดการศึกษา 8 
2.   การดําเนินการ 8 
3.   หลักสูตรและอาจารยผูสอน 10 
4.   องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 65 
5.   ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  65 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  
1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 68 
2.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 68 
3.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     หมวดวชิาเฉพาะ 

75 
 

75 
78 
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สารบัญ (ตอ) 
หนา 

หมวดท่ี 5หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  
1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 83 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 83 
3.   เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 84 
หมวดท่ี 6การพัฒนาคณาจารย  
1.   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 84 
2.   การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 84 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1.   การกํากับมาตรฐาน 85 
2.   บัณฑิต 86 
3.   นักศึกษา 86 
4.   อาจารย 88 
5.   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 89 
6.   สิง่สนับสนุนการเรียนรู 91 
7.   ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 92 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 94 
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 94 
3.   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 94 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

สารบัญ (ตอ) 
 
 
ภาคผนวก 

 
หนา 

 

ภาคผนวก ก.ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยการศึกษา 
ระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

96 

ภาคผนวก ข. วช.05 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจาํหลักสูตร 

115 

ภาคผนวก ค. วช.07 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับ 
                 หลักสูตรปรับปรุง 

150 

ภาคผนวก ง.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกรรมการวิพากษหลักสูตร 
                 และ วช.03 สรปุขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษ 
                 รางหลักสูตร 

183 

ภาคผนวก จ. วช.06 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ 5 ปท่ียอนหลัง  186 
ภาคผนวก ฉ. รายละเอียดความสามารถ สมรรถนะผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับ                          
                   หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO) 

189 

ภาคผนวก ช.แผนการศึกษาแบบชุดวิชา (Module) 205 
ภาคผนวก ซ. มติคณะกรรมการประจําคณะ และมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 209 
ภาคผนวก ฌ. มติสภาวิชาการ 
ภาคผนวก ญ. มติสภามหาวิทยาลัย 

214 
216 

  
 
 



1 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา วิทยาเขตขอนแกน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 

หมวดท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of EngineeringProgram in 

Telecommunication Engineering 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
2.2 ชื่อยอภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering(Telecommunication  
  Engineering) 
2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.Eng. (Telecommunication Engineering) 

3. วิชาเอก 
 ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 142 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)       หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป    หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป 
  หลักสูตรปริญญาโท    หลักสูตรปริญญาเอก 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  5.2.1    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 
  5.2.2    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 
  5.2.3    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาท่ีใชจัดการเรียนการสอน 

 ภาษาไทย 
  ภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
        ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.4  การรับเขาศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 
          รับท้ังนักศึกษาไทย และหรือนักศึกษาตางชาติท่ีใชภาษาไทยไดดี   
 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   
          เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
          มีความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  ดังนี้ 
 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน คือ 
   ชือ่สถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน................................................  
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 
   ชือ่สถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
   รูปแบบของการรวมโดยมหาวิทยาลัยฯ เปนผูใหปริญญาหรือโดยมหาวิทยาลัยฯ
อ่ืน เปนผูใหปริญญาหรือรวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน) 
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
           ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
            ใหปริญญา 2 สาขาวิชา คือ (ระบุ)............................ 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 สถานภาพของหลักสูตร 

−หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

−กําหนดเปดดําเนินการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1ปการศึกษา 2563 เปนตนไป 



3 
 

    6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดรับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี6/2562 เม่ือวันท่ี20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 ไดรับการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแกน ในการ
ประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563วันท่ี 10 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2565 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรออกแบบ ดแูลระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
8.2 วิศวกรหรือนักวิจัยทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคมท่ีสามารถทํางานไดในหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนตางๆ 
8.3 เปนผูประกอบการพัฒนาและดําเนินธุรกิจนวัตกรรม ทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคม  
8.4 อาจารยผูสอนในระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา ในสาขาดานวิศวกรรมโทรคมนาคม 

9. เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง ช่ือ-สกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหนง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ 

การศึกษา 
3401600330xxx อาจารย นายสมภพ  พิมพล วศ.ด. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

2560 
2550 
2538 

3401600330xxx อาจารย นายจิรพันธ  พิมพล วศ.ด. 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

2561 
2553 

 
2546 

3102102265xxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวอรพิน  ชาญนําสิน วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมระบบควบคุม 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2556 
 

2553 
 

2548 
3400100644xxx อาจารย นายคณะวัติ  เนื่องวงษา วศ.ด. 

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 

2559 
 

2552 
 

2550 

3360900031xxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายจักรวัฒน บุตรบุญชู วศ .ม.  
 

วศ .บ.  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

2555 
 

2538 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  
11. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ท่ีกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซ่ึงเปนแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ัง
การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย4.0ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพระดับภาคและ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯอยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศรวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯเพ่ือมุงสู “ความม่ันคงม่ังค่ัง
และยั่งยืน” ซ่ึงหากกลาวในบริบทของภาคอุตสาหกรรม ก็คือการปรับโครงสรางจากกลุมอุตสาหกรรม
ดั้งเดิมสูกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาและความซับซอนสูง ซ่ึงขับเคลื่อนดวย 5 กลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ไดแก กลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
กลุมเครื่องมือและอุปกรณหุนยนตและระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม กลุมดิจิทัล 
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเชื่อมตออุปกรณ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และกลุม
อุตสาหกรรมสรางสรรคทุนวัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ มีการพัฒนาหรือสราง
องคความรู รวมถึงการประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย ซ่ึงเปน
เหตุผลท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาทางวิศวกรรมดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ใน
ตลาดแรงงาน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยมากข้ึน จึงนับเปนโอกาสใน
การท่ีจะนําเทคโนโลยีสื่อสารมาสนับสนุนโอกาสดังกลาวและการเปลี่ยนแปลงของกลุมอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ซ่ึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมกลุมท่ี 2 ซ่ึงไดแก การตอยอด
อุตสาหกรรมกลุมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เปน
อุตสาหกรรมเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปนการตอยอดและสราง S-curve ตัวใหม
ซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) และเปนเครื่องมือใน
การผลักดันใหประเทศกาวเขาสู ประเทศไทย 4.0 จึงจําเปนจะตองใชวิศวกรในดานโทรคมนาคมนี้เปน
จํานวนมาก ท่ีมีความเปนมืออาชีพ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ท่ีจะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไป
ในรูปแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบของสถานการณภายนอก ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ี

มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดทันตอวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนรองรับการแขงขันทาง
เทคโนโลยีท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดานวิชาชีพวิศวกรรม จําเปนตองมี
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน ท้ังดาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม ตลอดจนการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานการเปนผูนําการจัด
การศึกษาดานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นําความรูเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงการแขงขันสูการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมคํานึงถึงพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท้ัง7ประการ ไดแก 
 12.2.1จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
 12.2.2สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สูการผลิตการบริการ และการสรางมูลคาเพ่ิมใหประเทศ 
 12.2.3บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 
 12.2.4ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม 
 12.2.5 บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 12.2.6สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

 12.2.7 พัฒนาเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานของ
องคกร โดยท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรใหสามารถตอบสนองตอพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดครบถวนและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมมีความสัมพันธกับ
หลักสูตรอ่ืนดังนี้ 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
กลุมวิชา/รายวิชาท่ีเปนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงนักศึกษาตองไปเรียนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 

ประกอบดวยรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปคือ กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา
ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเชน รายวิชา 02-005-030-101 ฟสิกส 1 รายวิชา 02-
005-020-105 เคมีพ้ืนฐาน 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี ไดบางรายวิชา เชน รายวิชา 

31-407-450-203อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม เปนตน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามความสนใจของแตละบุคคล โดย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ  
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13.3 การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนมีการประสานงานระหวางคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรตางๆ ท่ีจัด

รายวิชาซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้ไปเรียน โดยการวางแผนรวมกับผูเก่ียวของตั้งแตผูบริหาร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน ซ่ึงอยูตางคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร เพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระ
รายวิชา กลยุทธการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้นๆท้ังนี้ เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามท่ีกําหนด 

 

หมวดท่ี 2 ขอมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการนําวิทยาการดานวิศวกรรมโทรคมนาคม  
มาประยุกตใชเพ่ือประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาความรูใหกาวหนาไดอยางตอเนื่อง เปนผูมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และมนุษยสัมพันธอันดีสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และรับผิดชอบตอหนาท่ี สังคม ท่ี
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
        1.2  ความสําคัญ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เปนหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิต
เพ่ือตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมและตอบสนองนโยบายการลงทุนทางดานโครงสราง
พ้ืนฐานการสื่อสาร ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตและมีมาตรฐานตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
        1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เปนหลักสูตรเชิงบูรณาการของวิชาโทรคมนาคม โดยจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับสภาพการศึกษาของชาติ และสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติระดับปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานเชิง
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถพิเศษ เขาปฏิบัติงานควบคุมดวยระบบโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารตางๆ โดยมีพ้ืนฐานในดานการพัฒนา ออกแบบและวิจัย ท้ัง
สามารถนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับการดําเนินการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบได 

1.3.3 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีสามารถนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสราง
นวัตกรรมใหมๆ สามารถชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในระดับทองถ่ินได 

1.3.4 เพ่ือฝกฝนใหมีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการคนควา และปรับปรุงตนเองใหกาวหนาอยู
เสมอ สามารถแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการท่ีมีการวางแผนและควบคุม
ตรวจสอบอยางรอบคอบ ซ่ึงกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
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1.3.5 เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริตความ
ขยันหม่ันเพียร มีสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธในการดําเนินงาน หลักฐาน/ตัวบงชีค้วามสําเร็จ 
1. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตรและสภาวิชาชีพ 

1.สํารวจเน้ือหาของหลักสูตรเทียบกับ
ขอกําหนดของสภาวิชาชีพและ มคอ.1 
สาขาวิศวกรรมศาสตร 
2.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับขอกําหนดของสภา
วิ ช า ชี พ แ ล ะ  ม ค อ . 1 ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร 

1.รายงานสรุปเปรียบเทียบหลักสูตร 
กับขอกําหนดสภาวิชาชีพ 
2.ไดหลักสูตรท่ีสภาวิชาชีพรับรองและ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ  ม ค อ . 1 ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร 

2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต  

1.  สํารวจความพึงพอใจตอการใช
บัณฑิต 
2.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลอง กับความตองของผู ใช
บัณฑิต 

1.รายงานสรุปความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
2.ไดหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับผู ใช
บัณฑิต 

3. พัฒนาบุคลากร ทรัพยากรให
สอดคลองกับหลักสูตร 

1.สํารวจความพรอมของทรัพยากร 
2.เสนอบรรจุเขาโครงการปรับปรุง
ทรัพยากรการเรียนการสอน 
3.สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรม
สัมมนาวิชาการ 

1 . ร า ย ง านสรุ ปค วามพร อมของ
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
2.โครงการปรับปรุงทรัพยากรการ
เรียนการสอน 
3.บุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ/
ฝกอบรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

�  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน จํานวน ..........ภาค ภาคละ.........สัปดาห (การระบุขอนี้ตอง

มีการจัดแผนการศึกษาภาคฤดูรอนในขอ 3.1.4) 

�  ไมมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ท้ังนี้ หากนักศึกษามีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (การระบุขอนี้ ตองไมมี
การจัดแผนการศึกษาภาคฤดูรอนในขอ 3.1.4) 
 1.3การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
2. การดําเนินการ 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  ระหวางเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  ระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูรอน  ระหวางเดือน มีนาคม  ถึงเดือน พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลปคํานวณ (คณิตศาสตร-อังกฤษ) หรือเทียบเทา หรือรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา ท่ี
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2.2.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชาง
อุตสาหกรรมสาขาชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส-สื่อสาร ชาง
โทรคมนาคม ชางอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน และเทคนิคคอมพิวเตอร หรือเทียบเทาท่ีกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลววามีคุณสมบัติ ท่ีเหมาะสมโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

2.3 ปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษามีขอจํากัดทางทักษะวิชาชีพ/ภาษา/คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร/การปรับตัวใน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ 2.3  

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะแนวทางและเทคนิคการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการปฏิบัติตนและการแบงเวลาใหเหมาะสม  
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2.4.2 มีอาจารยท่ีปรึกษาในแตละชั้นปของสาขาวิชา เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะแนวการ
เรียนและปรับพ้ืนฐาน พรอมติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางใกลชิด 

2.4.3 จัดกิจกรรม/โครงการปรับพ้ืนฐานในขอจํากัดตางๆ 
2.4.4ปรับปรุงหลักสูตร/การเรียนการสอนใหเพ่ิมใหเพ่ิมภาคปฏิบัติมากข้ึน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
2.5.1หลักสูตร 4 ป (คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ขอ 2.2.1) 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปท่ี 1 35 35 35 35 35 
ช้ันปท่ี 2 - 35 35 35 35 
ช้ันปท่ี 3 - - 35 35 35 
ช้ันปท่ี 4 - - - 35 35 

รวม 35 70    105 140 140 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จ - - - 35 35 

 
2.5.2 หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ขอ 2.2.2)  

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จ - - 30 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
คาบํารุงการศึกษาและ
คาลงทะเบียนฯ 

2,665,000  5,330,000  7,995,000  9,430,000  9,430,000  

เงินเดือนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจากเงินแผนดิน 

3,107,496 3,293,945  3,491,582  3,701,077  3,923,142  

รวม รายรับตอปการศึกษา 5,772,496 8,623,945 11,486,582 13,131,077 13,353,142 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก.งบดําเนินการ 
1. เงินเดือนอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรจากเงินแผนดินและ 
เงินรายได 

2,513,980  2,664,820  2,824,709  2,994,516  3,173,842  

2. คาใชจายดําเนินงาน  
(ไมรวมขอ 3) 

324,000  648,000  972,000  1,296,000  1,296,000  

3.ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 533,000    1,066,000    1,599,000    1,886,000    1,886,000    

รวม(ก) 3,370,980  4,378,820  5,395,709  6,176,516   6,355,842  
ข. งบลงทุน      
คาครุภัณฑ (ถามี) 100,000 1,000,000 100,000 1,500,000 100,000 

(รวม ข) 100,000 1,000,000 100,000 1,500,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 3,370,980  6,378,820  5,595,709  9,176,516    8,355,842  

จํานวนนักศึกษา 65 130 195 235 235 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 51,861 49,067 28,695 39,049 35,556 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรยีน 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก ) และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเก่ียวกับ
การเทียบโอนผลการเรียน หรือเกณฑอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  142 หนวยกิต 

 Total Credits at least Credits 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

Curriculum Structure 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
 
 

30 หนวยกิต 
 General Education  Credits 

1.1   กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
Social Sciences  Credits 

1.2   กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
Humanities  Credits 
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1.3   กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต 
Languages  Credits 

1.4   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
Sciences and Mathematics  Credits 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 
Major Coursesnot less than  Credits 
2.1  วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   57 หนวยกิต 

           Basic Courses  
 

 Credits 
 
 

      2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

21 
 

หนวยกิต 
         Basic Courses in Mathematics and Sciences  Credits 
       2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 36 

 
หนวยกิต 

        Basic Courses in Engineering   Credits 
2.2 วิชาเฉพาะดาน     49 หนวยกิต 
     Specific Courses  Credits 
  2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 40 หนวยกิต 
          Compulsory Courses in Telecommunication 
          Engineering 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits 

  2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 9 หนวยกิต 
          Elective Courses in Telecommunication Engineering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
    Free Electives  Credits 
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3.1.3 รายวิชา 
 ความหมายของรหัสวิชา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตําแหนงท่ี 1-2  หมายถึง  พ้ืนท่ีหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรหรือรายวิชา  ดังตอไปนี้ 
00 - 19 พ้ืนท่ีนครราชสีมา 
 00 สํานักศึกษาท่ัวไป   

01 คณะบริหารธุรกิจ 
02 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
03 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
04 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
05 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ 

20 – 29 พ้ืนท่ีวิทยาเขตสุรินทร 
20 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลย ี
21 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

30 – 39 พ้ืนท่ีวิทยาเขตขอนแกน 
30 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
31 คณะวิศวกรรมศาสตร 
32 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

40 – 49  พ้ืนท่ีวิทยาเขตรอยเอ็ด 
50 – 59  พ้ืนท่ีวิทยาเขตสกลนคร 

50 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
51 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
52 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

      X   X-  XXX -  X   XX  -   X   XX 

 

ระดับหลักสูตร 

ลําดับรายวิชา 

กลุมรายวิชา 

ปท่ีควรศึกษา 

ลําดับรายวิชา 

1   2     3   4   5    6   7   8    9  10  11 

พ้ืนท่ี/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา 

กลุมหลักสูตรสาขาวิชาแบงตาม ISCED 
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ตําแหนงท่ี 3 หมายถึง  ระดับหลักสูตร  ประกอบดวย 
0 ไมระบุระดับหลักสูตร 
1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
3 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 
4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
5 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
6 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
7 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
8 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
9 หลักสูตรระดับหลังปริญญาเอก 

ตําแหนงท่ี 4-5  หมายถึง กลุมหลักสูตรสาขาวิชาแบงตาม ISCED 2013 ประกอบดวย 
00 สาขาวิชาท่ัวไปและคุณสมบัติ 
01 การศึกษา 
02 ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร 
03 สังคมศาสตร วารสารศาสตรและสารสนเทศ 
04 ธุรกิจ การบริหารและนิติศาสตร 
05 วิทยาศาสตรธรรมชาติ คณิตศาสตรและสถิติศาสตร 
06 สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
07 วิศวกรรมศาสตร กระบวนการผลิตและการกอสราง 
08 เกษตรศาสตร วนศาสตร ประมงและสัตวแพทย 
09 สุขภาพและสวัสดิการ 
10 บริการ 

ตําแหนงท่ี 6-7  หมายถึง ลําดับสาขาวิชาในกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร กระบวนการผลิตและการ
กอสราง 
 00 พ้ืนฐานวิศวกรรม 

01 วิศวกรรมโยธา 
02 วิศวกรรมและภูมิสารสนเทศ 
03 วิศวกรรมไฟฟา  
04 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
05 วิศวกรรมอุตสาหการ 
06 วิศวกรรมวัสดุ 
07 วิศวกรรมเครื่องกล 
08 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
09 วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ 
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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12 วิศวกรรมโลหการ 
13  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
14 วิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ 
15 วิศวกรรมโลจิสติกส 
16 วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ 
17 วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 
18 วิศวกรรมการผลิต 
19 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
20 สถาปตยกรรม 
21 สถาปตยกรรมภายใน 
22 เทคโนโลยีเครื่องกล 
23 เทคโนโลยีไฟฟา 
24 เทคโนโลยีอุตสาหการ 
25 เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส 
26 เทคโนโลยอีอกแบบการผลิต 
27 วิศวกรรมทออุตสาหกรรม 
28 การจัดการผังเมือง 
29 วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
30 วิศวกรรมระบบราง 
31 วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 
32 วิศวกรรมฟารมอัจฉริยะ 
33 วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม 
34 เทคโนโลยีไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
35 เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต 
36 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบอัจฉริยะ 
37 วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
38 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
39 วิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเก่ียว 
40 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ 
41 วิศวกรรมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส 
42 วิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลเกษตร 
43 เทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนยานยนต (ตอเนื่อง) 
44 วิศวกรรมอาหารและชีวภาพ 
45 วิศวกรรมโทรคมนาคม 
46 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลสมัยใหม (ตอเนื่อง) 
47 วิศวกรรมไอโอที (ตอเนื่อง) 
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ตําแหนงท่ี  8 หมายถึง  กลุมรายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
0 กลุมรายวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 
1 กลุมรายวิชาชีพบังคับวิศวกรรม 
2 กลุมรายวิชาชีพเลือกวิศวกรรม 

ตําแหนงท่ี  9 หมายถึง ปท่ีควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 หมายถึง ไมระบุชั้นป 
1 หมายถึง ควรศึกษาในปท่ี  1   
2 หมายถึงควรศึกษาในปท่ี  2   
3 หมายถึง ควรศึกษาในปท่ี  3  
4 หมายถึง ควรศึกษาในปท่ี  4  
5 หมายถึง ควรศึกษาในปท่ี  5 
6 หมายถึง ควรศึกษาในปท่ี  6 

ตําแหนงท่ี  10-11  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุมรายวิชา 
 
ช่ือรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30    หนวยกิต 
               General Education 30   Credits 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
     Social sciences courses  6  credits. Select from the following courses: 

00-000-011-001   พลวัตทางสังคมกับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
Social Dynamics and Happy Living 

3(3-0-6) 

00-000-012-001  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
Life and Social  Quality  Development 
 

3(3-0-6) 

  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
      Humanities courses  3  credits. Select  from the following courses: 

00-000-021-001   ทักษะการรูสารสนเทศ 
Information  Literacy  Skills 

3(3-0-6) 

00-000-021-002  การจัดการความรู 
Knowledge Management 

3(3-0-6) 

00-000-022-001   คุณคาของมนุษย:ศิลปและศาสตรในการดําเนินชีวิต 
  Human Value:Arts and Sciences in Daily Living 

3(3-0-6) 

00-000-022-002   การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality  Development 

3(3-0-6) 

00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
Sport and Recreation for Health 

3(2-2-5) 
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1.3 กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี ้
Languages courses  15  credits. Select  from the following courses: 

 00-000-031-101  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
 English  for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

 00-000-031-102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 English for Communication    

3(3-0-6) 

 00-000-031-203      การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 English Reading for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

 00-000-031-204     สสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English Conversation for Daily Life 

3(3-0-6) 

 00-000-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English Writing for Daily Life 

3(3-0-6) 

 00-000-032-001 การอานเพ่ือพัฒนาตนเอง 
Reading for Self Development 

3(3-0-6) 

 00-000-032-002   การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน        
Thai for Daily Life 

3(3-0-6) 

 00-000-032-101     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

 00-000-034-001 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน   
Chinese Conversation for Daily Life 

3(3-0-6) 

 00-000-035-001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

 00-000-036-001 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 
Khmer for Daily Life 

3(3-0-6) 

   

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิตใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 
Science and Mathematics courses 6  credits.  Select from the following 
courses: 

 00-000-451-001 ชีวิตและสิ่งแวดลอม 
Life and Environment 

3(3-0-6) 

 00-000-451-002   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 
Science and Modern Technology 

3(3-0-6) 

 00-000-451-003   วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 
Science for Health 

3(3-0-6) 

 00-000-451-004 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใชชีวิตอยางชาญ
ฉลาด  
Information Technology for Smart Living 

3(3-0-6) 
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 00-000-451-005 การเปนผูประกอบการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
Entrepreneurship in Science and Technology 

3(3-0-6) 

 00-000-452-001 คณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
Mathematics and Statistics for Daily Life 

3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หนวยกิต  
 Major Courses 106 Credits  

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 57 หนวยกิต  
Basic courses      57 credits. 
2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต ใหศึกษาจาก
รายวิชาตอไปนี้ 
Basic courses in Mathematics and Sciences 21  credits. Study from the 
following courses: 

 02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
Calculus 1 for Engineers 

3(3-0-6) 

 02-005-011-110 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร  
Calculus 2 for Engineers 

3(3-0-6) 

 02-005-011-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 
Calculus 3 for Engineers 

3(3-0-6) 

 02-005-020-105 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental of Chemistry 

3(3-0-6) 

 02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental of Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

 02-005-030-101 ฟสิกส 1 
Physics 1 

3(3-0-6) 

 02-005-030-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 
Physics Laboratory 1 

1(0-3-1) 

 02-005-030-103 ฟสิกส 2  
Physics 2 

3(3-0-6) 

 02-005-030-104 ปฏิบัติการฟสิกส 2 
Physics Laboratory 2 

1(0-3-1) 

 2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 36 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
         Basic courses in Engineering 36 credits.  Study from the following 
courses: 

 31-407-070-102 กลศาสตรวิศวกรรม 
Engineering Mechanics 
 

3(3-0-6) 
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 31-407-050-102 การเขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) 

 31-407-120-101 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials  

3(3-0-6) 

 31-407-100-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Computer Programming 

3(2-3-5) 

 31-407-450-101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Basic Telecommunication Engineering 
Training 

3(1-6-4) 

 31-407-450-201 วงจรไฟฟา 
Electric Circuits 

3(3-0-6) 

 31-407-450-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-1) 

 31-407-450-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Engineering Electronics 

3(3-0-6) 

 31-407-450-204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Engineering Electronics Laboratory 

1(0-3-1) 

 31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา 
Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

 31-407-450-206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
Digital Circuits and Logic Design 

3(3-0-6) 

 31-407-450-207 ปฏิบัตกิารวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
Digital Circuits and Logic Design Laboratory 

1(0-3-1) 

 31-407-450-301 ระบบควบคุม 
Control Systems 

3(3-0-6) 

 31-407-450-302 เครื่องจักรกลไฟฟา 
Electrical Machine 

3(3-0-6) 

    

2.2 วิชาเฉพาะดาน 49 หนวยกิต ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี ้
Compulsory courses     49 credits. 
2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 40 หนวยกิตใหศึกษาตามวิชาดังตอไปนี้ 
       Compulsory courses in Engineering 40 credits.  Study depend from 
the following courses: 

 31-407-451-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
Electrical Instrumentation and Measurements 

3(3-0-6) 

 31-407-451-202 สัญญาณและระบบ 
Signals and Systems 

3(3-0-6) 
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 31-407-451-203 หลักการสื่อสาร 
Principle of Communication 

3(3-0-6) 

 31-407-451-204 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1  
Communication Systems Laboratory 1 

1(0-3-1) 

 31-407-451-301 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
Data Communication and Networking 

3(3-0-6) 

 31-407-451-302 สายสงและโครงขายการสื่อสาร 
Communication Networks and Transmission 
Lines 

3(3-0-6) 

 31-407-451-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Telecommunication Engineering Pre-Project 

1(1-0-2) 

 31-407-451-401 การสื่อสารดิจิทัล 
Digital Communication 

3(3-0-6) 

 31-407-451-402 การสื่อสารทางแสง  
Optical Communication 

3(3-0-6) 

 31-407-451-403 วิศวกรรมสายอากาศ 
Antenna Engineering 

3(3-0-6) 

 31-407-451-404 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
Microwave Engineering 

3(3-0-6) 

 31-407-451-405 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 2 
Communication Systems Laboratory 2 

1(0-3-1) 

 31-407-451-406 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 3 
Communication Systems Laboratory 3 

1(0-3-1) 

 31-407-451-407 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Telecommunication EngineeringProject 

3(1-6-4) 

 31-407-451-408 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Cooperative Education for 
Telecommunication Engineering 

6(0-40-0) 
 

  

 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาตามวิชา
ดังตอไปนี้ 
        Elective courses in Engineering not less than 9 credits.  Select 
depend from the following courses: 

 31-407-452-301 ไมโครโพรเซสเซอร 
Microprocessor 
 

3(2-3-5) 
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 31-407-452-302 การประยุกตใชวงจรรวมสําหรับการสื่อสาร 

Integrated Circuit Application for 
Communication 

3(3-0-6) 

 31-407-452-303 คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
Electromagnetic Waves 

3(3-0-6) 

 31-407-452-304 
 
31-407-452-305 

การแพรกระจายคลื่นวิทยุ 
Radio Wave Propagation 
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
Electronics Circuit Analysis 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 31-407-452-401 หลักการพ้ืนฐานของระบบเรดาร 
Principle of Radar Systems 

3(3-0-6) 

 31-407-452-402 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทย ุ
Radio Frequency Circuit Design 

3(3-0-6) 

 31-407-452-403 การสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
Mobile Communication 

3(3-0-6) 

 31-407-452-404 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

 31-407-452-405 การสื่อสารแถบความถ่ีกวาง 
Boardband Communication 

3(3-0-6) 

 31-407-452-406 การสื่อสารสําหรับโครงขายยุคใหม 
Modern Network Communication 

3(3-0-6) 

 31-407-452-407 
 

การสื่อสารดาวเทียม 
Satellite Communication 

3(3-0-6) 

 31-407-452-408 
 
 

อาณัติสัญญาณระบบราง 
Railway Signaling 

3(3-0-6) 
 

  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา  

Students can select 6  credits or more of any undergraduate courses at 
Rajamangala University of Technology Isan under supervisior. 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาเสนอแนะ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
   

00-000-01x-xxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 1 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx กลุมวิชาภาษา 1 3(x-x-x) 
02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
02-005-020-105 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-1) 
02-005-030-101 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 
02-005-030-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1) 
31-407-100-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
 รวม                 20 หนวยกิต 

 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

00-000-02x-xxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 1 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx กลุมวิชาภาษา 2 3(x-x-x) 
02-005-011-110 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
02-005-030-103 ฟสิกส 2  3(3-0-6) 
02-005-030-104 
31-407-070-102 

ปฏิบัติการฟสิกส 2 
กลศาสตรวิศวกรรม 

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

31-407-050-102 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
31-407-450-101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(1-6-4) 
 รวม 22 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  

00-000-03x-xxx กลุมวิชาภาษา 3 3(x-x-x) 
02-005-011-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
31-407-450-201 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
31-407-450-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
31-407-450-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31-407-450-204 
31-407-451-202 

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
สัญญาณและระบบ 

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

31-407-120-101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 
 
 

รวม 20 หนวยกิต 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   

00-000-01x-xxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 2 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx กลุมวิชาภาษา 4  3(x-x-x) 
00-000-45x-xxx กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 3(x-x-x) 
31-407-450-206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 3(3-0-6) 
31-407-450-207 
31-407-450-205 

ปฏิบัตกิารวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
สนามแมเหล็กไฟฟา 

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

31-407-451-203 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
31-407-451-204 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1 1(0-3-1) 
 รวม 20 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

00-000-03x-xxx 
31-407-451-201 

กลุมวิชาภาษา 5 
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

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

31-407-450-302 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
31-407-451-301 
31-407-451-402 
31-407-452-304 

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
การสื่อสารทางแสง 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

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

31-407-451-405 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 2 1(0-3-1) 
 รวม 19 หนวยกิต 

 
  
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   

00-000-01x-xxx 
31-407-450-301 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 
ระบบควบคุม 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

31-407-451-302 สายสงและโครงขายการสื่อสาร 3(3-0-6) 
31-407-451-403 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 
31-407-451-404 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 
31-407-451-406 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 3 1(3-0-6) 
31-407-451-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1(1-0-2) 
31-407-452-301 ไมโครโพรเซสเซอร 3(2-3-5) 
 รวม 20 หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

ปการศึกษาท่ี 4 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
   

31-407-451-401 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 
31-407-451-407 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(1-6-4) 
31-407-452-305 การแพรกระจายคลื่นวิทยุ 3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
 รวม 15 หนวยกิต 
    

 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

31-407-451-408 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม 6(0-40-0) 
 รวม 6 หนวยกิต 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
00-000-011-001      พลวัตทางสังคมกับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข                        3(3-0-6) 

Social Dynamics and Happy Living 
วิชาบังคับกอน    :  - 
Prerequisite     :  - 
พัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจโดยใชแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การเขาสูประชาคมอาเซียน ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การเมืองภาคพลเมือง 
ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีใชควบคุมสังคม กฎหมายท่ี
เก่ียวของในชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางปญหาสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของไทยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
Social evolution, social organization, social change, economic 
movement and economic problem solving by using sufficiency 
economy, ASEAN community approaching, democratic form of 
government  with the King as Head of State, civil politics, the 
relationship between law and other rules governing society, laws in 
daily life, the relationship among  society, economy and Thai  political 
problems for happy living. 
 

00-000-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                          3(3-0-6) 
Life and Social  Quality  Development   
วิชาบังคับกอน    :  - 
Prerequisite     :  - 
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิต และการทํางานของบุคคล การสรางแนวคิด
และเจตคติตอตนเอง ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาท หนาท่ี และความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การบริหารตนเองใหเขากับชีวิตและสังคม การเขา
รวมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสรางผลิตผลในการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ 
Philosophy and principles of Dhamma (the Buddha’s teaching) in daily 
life, individual working, developing the right concepts and self-
attitudes, developing life quality, roles accountabilities and 
responsibilities for themselves and other people in accordance with  
Dhamma ( the Buddha’ s teaching) , self-management conforming  life 
and society, participating in social activities, the techniques for living 
with others and developing effective work. 
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00-000-021-001      ทักษะการรูสารสนเทศ                                                       3(3-0-6) 
Information  Literacy Skills 
วิชาบังคับกอน    :  - 
Prerequisite     :  - 
การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะหความตองการ
สารสนเทศ การเลือกแหลงทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธการคนควาสารสนเทศ 
การประเมินคุณคาสารสนเทศ จริยธรรมการใชสารสนเทศและการอางอิง การ
เรียบเรียงและการสื่อสารสารสนเทศ 
Information literacy and higher education, analysis of information 
requirements, selection of information resources, information 
searching strategy, evaluation of information, ethics in using 
information and citations, information compilation and 
communication. 
 

00-000-021-002     การจัดการความรู                                                             3(3-0-6) 
Knowledge Management 
วิชาบังคับกอน    :  - 
Prerequisite     :  - 
หลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการจัดการ
ความรู กระบวนการใชเทคโนโลยีจัดการความรู การประยุกตใช การจัดการความรู
ในการทํางานระดับบุคคลและองคกร 
Principles, theory, knowledge management, significance, and  
knowledge management objectives, the process of information 
technology for knowledge management, the application of knowledge 
management in working at the individual and organizational level. 
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00-000-022-001 คุณคาของมนุษย : ศิลปและศาสตรในการดําเนินชีวิต                   3(3-0-6) 
Human Value : Arts and Sciences  in  Daily  Living 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
ความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย แนวความคิด ความเชื่อและความมี
เหตุผล ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม เอกลักษณวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และคานิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข 
The meaning of life, human developments, concepts, faith and 
reasons including virtues, ethics, Thai cultural identity,  local wisdom 
and value according to the philosophy of sufficiency economy for 
happy living. 
 

00-000-022-002      การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                        3(3-0-6) 
Personality  Development 
วิชาบังคับกอน    :  - 
Prerequisite     :  - 
ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเก่ียวกับตนเอง มนุษยสัมพันธ
กับบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว ความงดงามแหงบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of personality, personality theory, factors influencing 
personality, personality development technique, self perceptions, 
human relations, and personality mental health and adjustment, 
personalized beauty. 
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00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ                                            3(2-2-5) 
Sports and Recreation for Health    
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
ปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการออกกําลังกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ฝกทักษะ
การออกกําลังกายและเลือกกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง ศึกษาหลัก
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
เรียนรูการใชชีวิตและการทํางานรวมกัน ฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดี ในการดํารง
ตนในสังคมอยางมีความสุข ท้ังรางกายและจิตใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Study and practice of how to exercise, increasing physical ability,  
practicing exercises,  choosing an appropriate sport for individual 
fitness,  studying nutrition needed for different age groups,  organizing 
recreational activities for leisure time,  studying how to live and work 
as a team,  applying skills for effective leadership and followers for 
happy living in order to develop a better quality of life. 

 

00-000-031-101       ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน                                    3(3-0-6) 
English  for Study Skills Development 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน กลวิธีท่ีเหมาะสมในการฟง พูด 
อาน และเขียน การพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการหาความรูเพ่ิมเติม   
English language for study skills development:  various strategies in 
listening, speaking, reading and writing; development of English ability 
as a tool for further study. 
 

00-000-031-102     ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร                                                3(3-0-6) 
English for Communication        
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
การใช ทักษะภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียน เ พ่ือสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันตามสถานการณตาง ๆ โดยเลือกใชศัพท สํานวนและโครงสราง
ภาษาท่ีเหมาะสม  
The use of English skills:  listening, speaking, reading and writing for 
daily life communication in various situations with suitable 
vocabularies, expressions and structures. 
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00-000-031-203       การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                           3(3-0-6) 
English Reading for Academic Purposes 
วิชาบังคับกอน  :  สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา  
                      หรือผานการทดสอบเทียบเทา 
Prerequisite   :  Passed 2 basic English courses or equivalent  
                      examinations 
กลวิธีการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการคําศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวของกับเนื้อเรื่องเชิงวิชาการ 
Reading strategies for academic purposes including vocabularies, 
structures and contents. 
 

00-000-031-204     สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                     3(3-0-6) 
English Conversation for Daily Life 
วิชาบังคับกอน  : สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา 
                       หรือผานการทดสอบเทียบเทา 
Prerequisite   :  Passed 2 basic English courses or equivalent  
                       examinations 
การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันโดยใชคําศัพท 
สํานวนตามวัฒนธรรมของเจาของภาษามารยาทในการสนทนา  
General conversation in daily life, English conversation in various 
situations, the use of vocabulary and idioms in accordance with the 
target culture, as well as common courtesy in conversation. 
 

00-000-031-205 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                   3(3-0-6) 
English Writing for Daily Life 
วิชาบังคับกอน  :   สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา หรือผานการ 
                        ทดสอบเทียบเทา 
Prerequisite   :   Passed 2 basic English courses or equivalent  
                       examinations 
การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ การกรอกแบบฟอรม การเขียน
ขอความสั้น ๆ การเขียนจดหมาย และการเขียนเก่ียวกับตนเองและเรื่องราวใน
ชีวิตประจําวัน 
English writing in different situations, forms filling, short message and 
letter writing, writing about themselves and their daily life. 
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00-000-032-001      การอานเพ่ือพัฒนาตนเอง                                                   3(3-0-6) 
Reading for Self Development 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
หลักพ้ืนฐานและกลวิธีในการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ท้ังสารคดี และบันเทิง
คดี ในรูปแบบรอยแกวและรอยกรอง โดยเนนการอานเพ่ือพัฒนาความรู ความคิด 
คุณธรรม และสรางเสริมคานิยมท่ีดีงาม เพ่ือพัฒนาตนเอง 
Principles and strategies in reading various types of writing including 
nonfiction, fiction in both prose and poetry with emphasis on reading 
for knowledge, ideas, moral development and promoting good values 
for self development. 

 

00-000-032-002      การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน                                          3(3-0-6) 
Thai for Daily Life  
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
ศึกษาและฝกทักษะการฟง การอาน การเขียน และการพูด เก่ียวกับความรูพ้ืนฐาน
การใชภาษาไทย การฟงจับใจความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ การอานจับ
ใจความ การอานวิเคราะหความ การเขียนบทความการสนทนา การพูดในท่ี
ประชุมชน การเปนพิธีกร การบรรยายสรุป และการกลาวในโอกาสตางๆ 
Study and practice of listening, reading, writing and speaking skills 
relating to principles of Thai language, practice of listening and reading 
comprehension, listening consideration, reading analysis, article 
writing, writing conversation and public speaking, being a master of 
ceremonies, briefing and speaking on various occasions. 
 

00-000-032-101      ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                                    3(3-0-6) 
Thai for Communication 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
หลักพ้ืนฐานการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน การเขียน
และการใชภาษาท่ีเหมาะสม และเนนทักษะการสื่อสารในฐานะภาษาและ
วัฒนธรรมประจําชาติ เพ่ือนําไปประกอบอาชีพในอนาคต 
The basics of using Thai language for communication, listening, 
speaking, reading and writing involving the use of vocabularies, 
appropriate idioms and structure, the emphasis on communication 
skills  as a national language and culture, to earn a future living 
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00-000-034-001 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน                                     3(3-0-6) 
Chinese Conversation for Daily Life 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
หลักพ้ืนฐานของภาษาจีน ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไวยากรณ คําศัพท 
ประโยค การฟง การพูด บทสนทนาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
The basics of the Chinese language in terms of  pronunciation, symbols 
used for Chinese pronunciation, grammar, vocabulary, sentences, 
listening, speaking and pinyin reading, corrective reading for Chinese 
daily life conversation in the same as manner native Chinese speakers. 
 

00-000-035-001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร                                                 3(3-0-6) 
Korean for Communication 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
หลักพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ไดแก พยัญชนะ สระ ไวยากรณ คําศัพท ประโยคท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน พัฒนาการอาน การฟง และการสนทนาภาษาเกาหลีใน
ระดับพ้ืนฐาน 
The basics of the Korean language, consonants and vowels, sentence 
structure and grammar, vocabularies and idioms used in daily life, 
development of the  Korean language, reading, listening  and basic 
Korean conversation. 
 

00-000-036-001      ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน                                                 3(3-0-6) 
Khmer for Daily Life 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
หลักพ้ืนฐานของภาษาเขมร ไดแก ตัวอักษรเขมร คําศัพท ประโยคภาษาเขมรท่ีใช
สนทนาในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ภาษาเขมร 
The basics of the Khmer language structure and its alphabet, including 
vocabularies and idioms used in daily life; development of the Khmer 
language, listening, speaking, reading and writing. 
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00-000-451-001 ชีวิตและส่ิงแวดลอม                                                          3(3-0-6) 
Life and Environment 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
ความรู เบื้องตนเก่ียวกับชีวิตและสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธของสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวัน
และผลกระทบ ความหมายและประเภทพลังงาน รูปแบบพลังงาน พลังงาน
ทดแทน ความสัมพันธของพลังงานกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  
A basic knowledge of life and the environment, changes in the earth 
and life, chemicals used in everyday life, the effect of chemical usage 
on living, meaning and type of energy, forms of energy, renewable 
energy, relationship of energy to life and the environment. 

 

00-000-451-02 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม                                       3(3-0-6) 
Science and Modern Technology 
วิชาบังคับกอน       :  - 
Prerequisite        :  - 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประยุกต แนวโนมและผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีตอชีวิตและสังคม และ
มีความตระหนักรูเพ่ือการปรับสภาพการดํารงชีวิต 
Science and modern technology, applied information and 
communication technology, trends and impact of technological 
development on life and society, the awareness for living  adjustment. 
 

00-000-451-003  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                                                     3(3-0-6) 
Science for Health 
วิชาบังคับกอน     :  - 
Prerequisite      :  - 
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิทยาศาสตรท่ีมีตอสุขภาพรางกายของมนุษยและการ
เจริญเติบโต ระบบอวัยวะ อาหาร เครื่องสําอาง สารพิษ การระบาด และการ
ปองกันโรคท่ีมีผลกระทบตอสังคม การใชยา พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน การ
ดูแลสุขภาพตนเอง และใหความรูทางวิทยาศาสตรสูคนอ่ืน 
The basic knowledge of science for health, the human body and 
development, organ systems, food, cosmetics, toxins, the spread and 
prevention of epidemics  affecting society, drug and herbal usage in 
daily life, self care and giving advice to others. 
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00-000-451-004    เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใชชีวิตอยางชาญฉลาด                3(3-0-6) 
Information Technology for Smart Living 
วิชาบังคับกอน    :  - 
Prerequisite     :  - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ต ผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทย รายไดและการเติบโตของธุรกิจการสื่อสาร ความรับผิดชอบและการมี
คุณธรรมตอเพ่ือนมนุษยในยุคการสื่อสารแบบไรพรมแดนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรูเทาทันการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิถีชีวิตอยาง
ชาญฉลาด และการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
Information and communication technology, patterns and roles of 
Internet communication, impact on life and adjustment for changes in 
Thai society and global society, revenue and growth of communication 
service via the Internet, responsibilities and morals in the age of 
borderless communication, Information and Technology Literacy, 
Application of information technology for smart living and continuous 
learning. 
 

00-000-451-005  การเปนผูประกอบการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย3ี(3-0-6) 
Entrepreneurship in Science and Technology 
วิชาบังคับกอน    :  - 
Prerequisite     :  - 
ความสําคญัของผูประกอบการในระบบธุรกิจ โอกาสของการเปนผูประกอบการธุรกิจ
ของบุคคลในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนวคิดการสรางผลิตภัณฑจาก
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูท่ัวไปสําหรับผูเริ่มตนประกอบการ
ธุรกิจ การจัดทําและวิเคราะหงบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม การ
หาแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการผลิตและ
การตลาด ฝกการจัดทําและนําเสนอแผนธุรกิจสําหรับการประกอบการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Study the importance of business entrepreneurship, The chances of a 
private business entrepreneur in science and technology, The concept 
of creating innovative products of science and technology, The 
introduction for beginning operators, The preparation and analysis of 
budgets and business financial management, The sources of funding for 
small and medium businesses, Production management and marketing. 
Training to prepare and present a business plan for the establishment of 
science and technology. 
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00-000-452-001 คณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน                                3(3-0-6) 
Mathematics and Statistics for Daily Life 
วิชาบังคับกอน    :  - 
Prerequisite     :  - 
กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตรและสถิติ การใชเหตุผลและความ
สมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรกับงานในชีวิตประจําวัน สถิติกับการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิตอยางสมดุล 
The problem solving process by using mathematics and statistics, the 
procedure of using both reason and reasonable mathematics in daily 
life, statistics and problem solving in daily life for lifestyle balance. 
 

02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร3(3-0-6) 
Calculus 1 for Engineers 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชัน ลิมิตและภาวะตอเนื่อง อนุพันธ การประยุกต
ของอนุพันธและรูปแบบยังไมกําหนด ปริพันธไมจํากัดเขตและเทคนิคของการหา
ปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต 
Vector algebra in the three dimensions, functions, limit and continuity    
derivative applications of the derivative and indeterminate forms  
indefinite integral and the techniques of integration definite integrals 
and its applications. 
 

02-005-011-110 แคลคูลัส 2  สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
Calculus 2 for Engineers 
วิชาบังคับกอน : 02-005-011-109แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
Prerequisite  : 02-005-011-109 Calculus 1 for Engineers 
พิกัดเชิงข้ัวและสมการอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร 
แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสาม
มิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต แคลคูลัสของ
ฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต 
Polar coordinates  and  parametric equations,  vector functions of one 
variable, calculus of vector functions of one variable, lines, planes and 
surfaces in three dimensions, calculus of real value functions of two 
variables and its application, calculus of real value functions of 
multiple variables and its applications. 
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02-005-011-211 แคลคูลัส 3  สําหรับวิศวกร3(3-0-6) 
Calculus 3 for Engineers 
วิชาบังคับกอน : 02-005-011-110 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
Prerequisite  : 02-005-011-110Calculus 2 for Engineers 
สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของ
จํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน 
Introduction to differential equation and their application, numerical 
integration, improper integrals,introduction to line integrals, 
mathematical induction, sequences and series of numbers, Taylor 
series expansions of elementary functions. 
 

02-005-020-105 เคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
Fundamental of Chemistry   
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
พ้ืนฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ โครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม 
สมบัติของตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและแทรนสิชัน พันธะ
เคมี สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน
ในน้ํา จลนศาสตรเคมี 
Basic of the atomic theory and stoichiometry, electronic structures of 
atoms, periodic properties, representative elements, nonmetal and 
transition metals, chemical bonds, properties of gas, solid, liquid and 
solution, chemical equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetic. 
 

02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน1(0-3-1)  
Fundamental of Chemistry Laboratory   
วิชาบังคับกอน : 02-005-020-105เคมีพ้ืนฐาน หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite  :02-005-020-105 Fundamental of Chemistry  or  
allocate study 
ปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของตารางธาตุพีริ
ออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและแทรนสิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส 
ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา จลนศาสตรเคมี 
Experiment on the electronic structures of atoms, periodic properties, 
representative elements, nonmetal and transition metals, chemical 
bonds, properties of gas, solid, liquid and solution, chemical 
equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetic. 
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02-005-030-101 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 
Physics 1 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
กลศาสตรของอนุภาค โมเมนตัมและการดลงานและพลังงาน สมบัติเชิงกลของ
สสาร การเคลื่อนท่ีแบบแกวงกวัด คลื่นกลในตัวการยืดหยุนและคลื่นเสียง ความ
รอนและอุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล 
Particles mechanics, pulse and momentum, work and energy, rigid 
bodies mechanics, oscillatory motion, properties of matter, wave and 
sound, heat and thermo-dynamics and fluid mechanics. 
 

02-005-030-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-3-1) 
Physics Laboratory 1 
วิชาบังคับกอน : 02-005-030-101 ฟสิกส 1หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite  : 02-005-030-101Physics 1 or allocate study 
ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับกลศาสตรของอนุภาค โมเมนตัมและการดลงานและ
พลังงาน กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบแกวงกวัด สมบัติเชิงกล
ของสสาร คลื่นกลในตัวการยืดหยุนและคลื่นเสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร  
กลศาสตรของไหล 
Experiment on the particles mechanics, pulse and momentum, work 
and energy, rigid body mechanics, oscillatory motion, wave theory and 
sound waves, properties of matter, heat and thermodynamics and 
fluid mechanics. 
 

02-005-030-103 ฟสิกส 2    
Physics 2 

3(3-0-6) 
 

วิชาบังคับกอน : 02-005-030-102 ฟสิกส 1  
Prerequisite  : 02-005-030-102 Physics 1 
ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 
Static electricity, elements of electromagnetism, DC and AC circuits, 
fundamental electronics, electromagnetism wave, optics and modern 
physics. 
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02-005-030-104 ปฏิบัติการฟสิกส 2  1(0-3-1) 
Physics Laboratory 2 

 วิชาบังคับกอน : 02-005-030-103 ฟสิกส 2 หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite  : 02-005-030-103Physics 2 or allocate study 
ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟา
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร และฟสิกสยุค
ใหม 
Experiment on the static electricity, elements of electromagnetism, 
DC and AC circuits, fundamental electronics, electromagnetism wave, 
optics and modern physics. 
 

31-407-070-102 กลศาสตรวิศวกรรม3(3-0-6) 
Engineering Mechanics 
วิชาบังคับกอน : 02-005-030-101 ฟสิกส1 1 
Prerequisite  : 02-005-030-101 Physics 1 
หลักการเบื้องตนของกลศาสตร แรงและโมเมนตของแรง ระบบแรงและผลลัพธ
ของระบบแรง สมดุลของอนุภาคและไดอะแกรมวัตถุอิสระ การวิเคราะหโครงสราง
สถิตยศาสตรของของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง กฎการเคลื่อนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
Fundamental concepts of mechanics, force and moment of force, 
force systems and resultants, equilibrium of particle and free body 
diagrams; structural analysis, fluid statics; kinematics and kinetics of 
particles and rigid bodies, Newton’ s second law of motion, work and 
energy, impulse and momentum. 
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31-407-050-102 การเขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
การเขียนแบบตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ 
การกําหนดขนาดและคาพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบภาพตัดแบบตางๆ ภาพชวย
และภาพแผนคลี่ การสเก็ตภาพ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การ
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน 
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and 
development, freehand sketches, detail and assembly drawings, basic 
computer-aided drawing. 
 

31-407-120-101 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 
 
 

วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกตวัสดุ
วิศวกรรมกลุมหลัก ไดแก โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุคอมโพสิต แผนภาพ
สมดุลวัฏภาคและความหมาย คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering materials i.e. 
metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium 
diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials 
degradation. 
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31-407-100-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร3(2-3-5) 
Computer Programming 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
แนวคิดและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การอันตรกิริยา (Interaction) 
ระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การ
ประยุกตใชโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิศวกรรม 
Concept and components of computer systems, hardware/ software 
interactive, electronic data processing concepts, program design and 
development, high- level language programming and its applications, 
use of programming software for engineering applications. 
 

31-407-450-101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Basic Telecommunication Engineering Training 

3(1-6-4) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
ทฤษฎีและปฏิบัติการเก่ียวกับ แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กําลังไฟฟา กฎของโอหม 
วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง อุปกรณปองกันไฟฟาและการปองกัน 
การตอสายดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน เครื่องมือวัดและเทคนิคการใชงาน  
เทคนิคการบดักรี การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟาเบื้องตน 
เครื่องกําเนิดไฟฟาเบื้องตน มอเตอรไฟฟาเบื้องตน หลักการของระบบไฟฟากําลัง 
3 เฟส ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
Theory and practice of voltage, current, power, ohm’ s law, basic of 
electric circuit, lighting circuit, Electrical protection and protection 
devices, grounded connection, basic of electronic devices, measuring 
technique and applications, soldering technique, electronics circuit 
assembly, basic of transformer, basic of generator, basic of motor, 
concepts of three- phase systems,electricalelectronics and 
telecommunication safety. 
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31-407-450-201 วงจรไฟฟา3(3-0-6) 
Electric Circuits 
วิชาบังคับกอน : 31-407-450-101การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Prerequisite  : 31-407-450-101Basic Telecommunication  
Engineering Training 
องคประกอบวงจรไฟฟา ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด เมช 
ทฤษฎีเทวินิน ทฤษฎีนอรตัน ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุไฟฟา 
เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง วงจรกําลังไฟฟา
กระแสสลับ ระบบไฟฟา 3 เฟส 
Circuit elements, circuit theorems, node and mesh analysis Thevenin’s 
theorem Norton’ s theorem resistance,inductance and capacitance, 
phasor diagram, first and second ordercircuits, AC power circuits, three-
phase systems. 
 
 

31-407-450-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-450-201 วงจรไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite  : 31-407-450-201 Electric Circuitsor allocate study 
ปฏิบัติการเก่ียวกับองคประกอบวงจรไฟฟา ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจร
ดวยวิธีโนด เมช ทฤษฎีเทวินิน ทฤษฎนีอรตัน ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา และ
ความจุไฟฟา เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง วงจร
กําลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟา 3 เฟส 

Practice about topics in circuit elements, circuit theorems, node and 
mesh analysis Thevenin’ s theorem Norton’ s theorem 
resistance,inductance and capacitance, phasor diagram, first and 
second ordercircuits, AC power circuits, three-phase systems. 
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31-407-450-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม3(3-0-6) 
Engineering Electronics 
วิชาบังคับกอน : 31-407-450-101การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Prerequisite : 31-407-450-101Basic Telecommunication 
Engineering Training 
อุปกรณสารก่ึงตัวนํา คุณลักษณะทางกระแส แรงดันและความถ่ีของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรทรานซิสเตอรชนิด BJT MOS CMOSและBiCMOS วงจรขยายออปแอมป
และการประยุกตใชงาน ชุดแหลงจายไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังพ้ืนฐาน 
Semiconductor devices, current-voltage and frequency characteristics,  
analysis and design of diode circuits, analysis and design of BJT, MOS, 
CMOS and BiCMOS transistor circuits, operational amplifier and its 
applications, power supply module, basic power electronics device. 
 

31-407-450-204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Engineering Electronics Laboratory 

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-450-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม หรือเรียนควบคู 
กัน 
Prerequisite  : 31-407-450-203Engineering Electronicsor allocate  
study 
ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับ คุณลักษณะทางกระแส แรงดันของไดโอด การ
ประยุกตใชงานวงจรไดโอด คุณลักษณะทางกระแส แรงดันของทรานซิสเตอรแบบ
ตางๆ การใชทรานซิสเตอรเปนสวิตชและวงจรกลับสัญญาณ วงจรขยายออปแอมป
และการประยุกตใชงาน วงจรแหลงจายไฟ  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
Experiment on the current- voltage characteristics of diodes, diode 
circuit applications, the current- voltage characteristics of transistors, 
switching transistor and inverting circuit, operational amplifier circuits 
and its applications, power supply circuits, power electronics device. 
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31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา 
Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 02-005-030-103 ฟสิกส 2 
Prerequisite  : 02-005-030-103 Physics 2 
การวิเคราะหเวกเตอร สนามไฟฟาแบบสถิต กฎของคูลอมบ ความเขมของ
สนามไฟฟา กฎของเกาส ทฤษฎีไดเวอรเจนซ งาน พลังงานและศักยไฟฟา กระแส
การพาและกระแสการนํา ความหนาแนนกระแสตัวนํา สภาพการนําไฟฟาและ
ความตานทาน ความจุ ไฟฟาและวัสดุ ไดอิเล็กตริก สมการของลาปลาซ 
สนามแมเหล็กแบบสถิตและกฎของแอมแปร วัสดุแมเหล็ก แรงและแรงบิดใน
สนามแมเหล็ก ความเหนี่ยวนําและวงจรแมเหล็ก กฎของฟาราเดย และกฎของ
เลนส สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีแปรผันตามเวลา สมการของแมกซเวลล  
Vector analysis,  electrostatic fields,  Coulomb’ s law,  electric field 
intensity,  Gauss’ s law and divergence theorem,  work,  energy and 
electric potential,  convection and conduction currents,  current 
density,  conductors,  conductivityand resistance,  capacitance and 
dielectric material, Laplace’ s equation, magnetostatic 
fieldsandAmpere’ s law,  magnetic materials,  force and torque in 
magnetic field,  inductance and magnetic circuit,  Faraday’ s law and 
Lenz’s law, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s equations. 
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31-407-450-206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
Digital Circuits and Logic Design 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน ทฤษฎีบทของเดอรมอรแกน ตารางความจริง 
ลอจิกเกต การเขียนสวิทชิงฟงกชัน มินเทอมและแมกซเทอม การลดรูปสมการบูล
ลีนโดยใชแผนผังคารโนห การออกแบบวงจรแบบจัดหมู วงจรเขารหสั/ถอดรหัส 
วงจรมัลติเพล็กซ/ดีมัลติเพล็กซ วงจรรวมลอจิกเกตแบบTTL/CMOS รวมท้ัง
คุณลักษณะทางไฟฟา ฟลิปฟลอปชนิดตางๆ ชนิดของวงจรลําดับ การออกแบบ
วงจรเชิงลําดับ วงจรนับ ชิฟตรีจิสเตอร หนวยความจํา การออกแบบโดยใชสเตทแม
ชชีน วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนดิจิทัล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเปน
แอนาลอก การจําลองวงจรดิจิทัล และอุปกรณทางลอกจิกท่ีโปรแกรมได เชน PLD, 
CPLD และ FPGA ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน 
Number systems and codes. Boolean algebra, DeMorgan’s Theorem, 
Truthtable, logic gates, switching functions; minterms and maxterms; 
minimization of Booleane quations by Karnaugh map, Combination 
circuits design, encoder/decoder, multiplexer/demultiplexer, IC logic 
gates:  TTL/CMOS and electrical characteristics, Flip- Flops, Types of 
sequential circuits, sequential circuits design, counters, shift registers, 
memory, sequential circuits design by state machine, Analog to 
digitalconverter and digital to analog converter, Digital Logic 
simulations and programmable logic devices, PLD, CPLD and FPGA, 
Introduction to Microcomputer and Microprocessor. 
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31-407-450-207 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
Digital Circuits and Logic Design Laboratory 

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-450-206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
หรือเรียนควบคูกัน  
Prerequisite  : 31-407-450-206Digital Circuits and Logic Design 
or allocate study 
ปฏิบัติการเก่ียวกับ ลดรูปลอจิกฟงกชันโดยใชพีชคณิตบูลีนและแผนผังคารโนห 
วงจรคอมไบเนชัน วงจรเขารหัส/ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ/ดีมัลติเพล็กซ วงจร
เชิงลําดับ วงจรนับ ชิฟรีจีสเตอร หนวยความจํา ออกแบบโดยใชสเตทแมชชีน 
วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนะล็อก 
จําลองวงจรดิจิทัลและอุปกรณทางลอจิกท่ีโปรแกรมได PLD CPLD FPGA 
Practice about topics minimizationlogic functions using Boolean 
algebra and Karnaugh map; combination circuits, encoder/decoder,  
multiplexer/demultiplexer; sequential circuit, counters, shift registers, 
memory, state machine design; analog to digital and digital to analog 
converter; digital circuit simulations and programmable logic device 
such as PLD, CPLD, FPGA. 
 

31-407-450-301 ระบบควบคุม 
Control Systems 

3(3-0-6) 
 

 วิชาบังคับกอน :31-407-450-201 วงจรไฟฟา 
Prerequisite  : 31-407-450-201 Electric Circuits 
แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบควบคุม ฟงกชันกถายโอน แบบจําลองระบบบน
โดเมนเวลา และโดเมนความถ่ี แบบจําลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ 
ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การควบคุบแบบวงรอบเปดและวงรอบปด การ
ควบคุมแบบปอนกลับและความไว ชนิดของการควบคุมแบบปอนกลับ หลักการและ
เง่ือนไขของระบบท่ีมีเสถียรภาพ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 
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 system, open- loop and 
close-loop control, feedback control and sensitivity, types of feedback 
control, concepts and conditions of system stability, methods of 
stability test. 
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31-407-450-302 เครื่องจักรกลไฟฟา3(3-0-6) 
Electrical Machine  
วิชาบังคับกอน : 31-407-450-201 วงจรไฟฟา 
Prerequisite  : 31-407-450-201 Electric Circuits 
หลักการเครื่องจักรกลไฟฟา  เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงการเริ่มตนทํางานและ
การควบคุมความเร็วเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง  เครื่องจักรกลไฟฟา
กระแสสลับการเริ่มตนทํางานและการควบคุมความเร็วเครื่องจักรกลไฟฟา
กระแสสลับ  ระบบควบคุมและการใชในงานอุตสาหกรรม   
Principles of electrical machines, DC machines, starting methods  and 
speed control methods of  DC machines, AC machines, starting 
methods  and speed control methods of  AC machines,applications of 
drives in industrial automation. 
 

31-407-451-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
Electrical Instrumentation and Measurements 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-450-201 วงจรไฟฟา 
Prerequisite  : 31-407-450-201 Electric Circuits 
หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา ประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัด การ
วิเคราะหการวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับโดยใช
เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกําลัง ตัวประกอบกําลังและพลังงาน 
การวัดความตานทาน ความเหนี่ยวนําความจุไฟฟา ความถ่ีและคาบเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอรและการเทียบมาตรฐาน 
Units and standard of electrical measurement, instrument 
classification andcharacteristics, measurement analysis; measurement 
of DC and AC current and voltage usinganalog and digital instruments, 
power, power factor, and energy measurement, measurement 
ofresistance, inductance, capacitance, frequency and period/ time-
interval measurement, noises;transducers, calibration. 
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31-407-451-202 สัญญาณและระบบ 
Signals and Systems 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
Prerequisite  : 02-005-011-109 Calculus 1 for Engineers 
ระบบสัญญาณแบบตอเนื่องระบบสัญญาณแบบไมตอเนื่อง ระบบท่ีไมแปรตาม
เวลาเชิงเสน การวิเคราะหสัญญาณโดยใชการแปลงฟูริเยร การแปลงลาปลาซ และ
การแปลงแบบ Z การประยุกตใชงานสัญญาณและระบบ การวิเคราะหสัญญาณ
และระบบดวยเทคนิคสมัยใหม 
Continuous- time and discrete- time signals and systems, linear time-
invariant systems, signal analysis using Fourier transform, Laplace 
transform, and Z- transform, applications of signals and systems, 
modern techniques in signals and system analysis. 
 

31-407-451-203 หลักการส่ือสาร 
Principle of Communication 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-451-202สัญญาณและระบบ  
Prerequisite  : 31-407-451-202Signals and Systems 
รูปแบบการส่ือสารแบบสายและไรสายสัญญาณและระบบเบ้ืองตน สเปคตรัมของ
สัญญาณ การประยุกตของอนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริเยร การมอดูเลตสัญญาณ
แอนะล็อก AMDSBSSBFMNBFMWBFMPMสัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอ
นะล็อก การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด ทฤษฎีการสุมของไนควิสทและการควอนไตซ 
การมอดูเลตพัลสเชิงแอนะล็อกพัลสโคดมอดูเลชัน เดลตามอดูเลชันการมัลติเพล็กซ
ทางเวลา การมัลติเพล็กซทางความถี่หลักการเบ้ืองตนของสายสงสัญญาณ การแพร
คล่ืนวิทยุ การส่ือสารไมโครเวฟ การส่ือสารดาวเทียม การส่ือสารทางใยแกวนําแสง 
Communication models, wire/ cable and wireless/ radio, introduction to 
signal and systems, spectrum of signal, applications of Fourier series and 
Fourier transform, analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NBFM/  WBFM, 
PM, noises in analog communication, binary baseband modulation, 
Nyquist’ s sampling theory and quantization, pulse analog modulation, 
PCM, DM, time division multiplexing ( TDM)  and frequency division 
multiplexing ( FDM) , introduction of transmission lines, radio wave 
propagation, microwave communication, satellite communications, 
optical communications. 
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31-407-451-301 
 

การส่ือสารขอมูลและเครือขาย3(3-0-6) 
Data Communication and Networking 
วิชาบังคับกอน : 31-407-451-203หลักการส่ือสาร 
Prerequisite : 31-407-451-203 Principle of Communication  
การสื่อสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน สถาปตยกรรมเครือขายแบบชั้น โพรโท-
คอลติดตอแบบจุดตอจุดและการเชื่อมโยง แบบจําลองการประวิงในเครือขาย
ขอมูลโพรโทคอลในการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุมอัตราการไหล การ
ควบคุมขอผิดพลาด เครือขายทองถ่ิน เครือขายสวิตชิง การจัดเสนทางในเครือขาย
ขอมูล ความปลอดภัยบนเครือขาย เครือขายคลาวด สถาปตยกรรมและระบบ 
มาตรฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
Introduction to data communications and networks, layered network 
architecture, point-to-point protocols and links, delay models in data 
networks, medium- access control protocols, flow control, error 
control, local area network, switching network, routing in data 
networks, network security, cloud network, architecture and system, 
standards for data communications and networks. 
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31-407-451-302 สายสงและโครงขายการส่ือสาร3(3-0-6) 
Communication Networks and Transmission Lines 
วิชาบังคับกอน : 31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา 
Prerequisite  :31-407-450-205 Electromagnetic Fields 
การสื่อสารแบบใชสายและการสื่อสารแบบไรสาย โครงขายการสื่อสารแบบใชสาย 
เมตริกซ Y Z F G H ความสัมพันธการเชื่อมตอและวงจรพ้ืนฐาน การแปลงโครงขาย 
ปริมาณการสง เทคนิคการสรางวงจรสงสัญญาณ วงจรกรอง ตัวลดทอน การแมตซ
อิมพีแดนซ ทฤษฎีสายสง สมการ และผลเฉลยสําหรับความถ่ีต่ํา ความถ่ีกลาง และ
ความถ่ีสูง คาคงท่ีปฐมภูมิและคาคงท่ีทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและคลื่นสะทอน คา
อัตราสวนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะสายสงท่ีตอดวยโหลดแบบลัดวงจร เปดวงจร และ
โหลดใด ๆ สายสงไรการสูญเสีย และสายสงท่ีมีการสูญเสีย การสะทอนกลับในเชิง
เวลา แผนภาพการสะทอนกลับ สัญญาณแทรกขามขอบเขตระยะใกลและสัญญาณ
แทรกขามขอบเขตระยะไกล การสงสัญญาณผลตาง องคประกอบสายสง ประเภท
สายสง สายสงแบบเกลียวคูท่ีไมมีการหอหุม สายสงแกนรวม และมาตรฐานของ
สายสงในปจจุบัน  
Wire and wireless communication; wire communication network Y, Z, 
F, G, H matrix, relation, connection and basic circuits, network 
transformation, transmission quantities, signal transmission circuit 
techniques, wave filters, attenuator, impedance matching, 
transmission line theory, equation, solution for low, medium, high 
frequency, primary and secondary constant; incident and reflected 
waves, standing wave ratio, line characteristics for open, short, 
terminated load, lossless and lossy lines, reflections in time domain, 
bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, differential signaling, 
composite line, types of cable, and unshielded twisted pair, coaxial 
cable, current cable standards. 
 

31-407-451-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม            1(0-3-1) 
Telecommunication Engineering Pre-Project 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
ข้ันตอนการเสนอหัวขอโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมปญหาการนําเสนอการ
จัดทําปริญญานิพนธ 
Study on  process oftelecommunication engineering project topics,  
problems, presentation, project report. 
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31-407-451-401 การส่ือสารดิจิทัล 
Digital Communication 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-451-203 หลักการส่ือสาร 
Prerequisite  : 31-407-451-203Principle of Communication 
ทฤษฎีบทความนาจะเปนและการตัวแปรสัญญาณสุม สัญญาณสนามแถบสัญญาณ
ความถ่ีไนควิสตนอยสุด การตรวจจับสัญญาณชองสัญญาณสัญญาณรบกวนไวต
เกาสเซียนแบบบวก เทคนิคการกล้ําสัญญาณดิจิทัลซิกมาเดลตา การวิเคราะห
ประสิทธิภาพ การประสานจังหวะ การชดเชยชองสัญญาณทฤษฎีขอมูลขาวสาร
เบื้องตน การเขารหัสจากแหลงกําเนิด การเขารหัสชองสัญญาณระบบหลาย
ชองสัญญาณและคลื่นพาห เทคนิคการแผสเปกตรัมชองสัญญาณการจางหาย
แบบมัลติพารท และการเขาถึงหลายทางสมัยใหม 
Review of probability and random process, signal space, minimum 
Nyquistbandwidth, signal detections, AWGN, digital modulation 
techniques, sigma- delta, performance analysis, Synchronization, 
equalization, introduction ofinformation theory, source coding, 
channel coding, multichannel andmulticarrier systems, spread 
spectrum techniques, multipath fading channelsand modern multiple 
access. 

 
31-407-451-402 
 

การส่ือสารทางแสง 
Optical Communication  

3(3-0-6) 
 

วิชาบังคับกอน : 02-005-030-103ฟสิกส 2 
Prerequisite  :02-005-030-103Physics 2 
ทอนําคลื่นไดอิเล็กตริกทรงกระบอกและเง่ือนไขการแพรกระจาย โครงสรางและ
ชนิดของเสนใยแกวนําแสง พารามิเตอรของเสนใยนําแสง การผลิตเสนใยนําแสง 
ชนิดของสายนําแสง แหลงกําเนิดแสง เครื่องสงแสง ตัวตรวจจับแสง เครื่องรับแสง 
การเสื่อม การลดทอนและการบานออกของสัญญาณในการเชื่อมโยงเสนใยนําแสง 
เครื่องทวนและเครื่องขยายสัญญาณแสง อุปกรณทางแสง การคํานวณลิงคบัดเจ็ต
การมัลติเพล็กซสัญญาณในระบบเชื่อมโยงเชิงแสง แนะนําเอฟทีทีเอกซ 
Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions, structure 
and types of optical fiber, optical fiber parameters; optical fiber 
production; optical cable types; optical sources,optical 
transmitters,optical detectors,optical receivers, signal degradations, 
attenuation and dispersion in fiber link, optical repeaters and 
amplifiers, link budget calculation, multiplexing in optical link system, 
introduction to FTTX. 
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31-407-451-404 วิศวกรรมไมโครเวฟ3(3-0-6) 
Microwave Engineering 

วิชาบังคับกอน : 31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา 
Prerequisite  : 31-407-450-205 Electromagnetic Fields 
สมการของแมกซเวลล คลื่นระนาบ สายสงกําลังยานความถ่ีไมโครเวฟและทอนํา
คลื่น การวิเคราะหเครือขายไมโครเวฟ อิมพีแดนซและแรงดันสมมูลและกระแส
สมมูล พารามิเตอร-เอส เมตริกซ-เอสกราฟการไหลของสัญญาณ การแมตซ
อิมพีแดนซและการจูนอิมพีแดนซ  อุปกรณไมโครเวฟเรโซเนเตอร ตัวแบงกําลัง
งานและไดเรคชันนัลคับเปลอรอุปกรณกรองความถ่ี การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบ
จุดตอจุด ระบบเรดาร การแพรกระจายคลื่นไมโครเวฟ พ้ืนฐานการวัดสัญญาณ
ไมโครเวฟ การประยุกตใชงาน 
Review of Maxwell’s equations, plane waves, microwave transmission 
lines andwaveguides,  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. 
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31-407-451-403 วิศวกรรมสายอากาศ3(3-0-6) 
Antenna Engineering 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา 
Prerequisite  : 31-407-450-205 Electromagnetic Fields 
นิยามเบื้องตนและทฤษฎีสายอากาศแหลงกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปกรูปแบบการ
แพรกระจายคลื่นเชิงสนามและเชิงกําลังคาสภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย
ประสิทธิภาพการแพรกระจายคลื่นโพลาไรเซชันอิมพีแดนซดานเขาและแบนดวิดท
สมการสงผานของฟรีสการแพรกระจายคลื่นจากองคประกอบกระแสผลของ
กราวนดคุณสมบัติการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศเสนลวดสายอากาศแถว
ลําดับสายอากาศยากิ-อูดะและล็อกรายคาบสายอากาศชองเปดสายอากาศไมโค
รสตริปเทคนิคการแมตชิงอิมพีแดนซสายอากาศสายอากาศสมัยใหมกับการ
ประยุกตใชงานในปจจุบันการจําลองและทดสอบคุณลักษณะสายอากาศ 
Basic definitions and theory of antenna,isotropic point source, power and 
field patterns, directivity and gain, radiation efficiency, polarization, input 
impedance and bandwidth, Friis transmission equation, radiation from 
current elements, ground effects, radiation properties of wire antenna, 
array antenna, Yagi- Uda antenna and log- periodic antenna, aperture 
antenna, microstrip antenna, antenna impedance matching techniques, 
modern antenna for current applications, antenna characteristic 

simulations and measurement. 
 

31-407-451-204 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 1                            1(0-3-1) 
Communication Systems Laboratory 1 
วิชาบังคับกอน : 31-407-451-203หลักการส่ือสาร หรือเรียนควบคูกัน 
Prerequisite : 31-407-451-203 Principle of Communication  

or allocate study 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก AM DSB SSB FM NBFM 
WBFM PM การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด การมอดูเลตพัลสเชิงแอนะล็อกพัลสโคด
มอดูเลชัน เดลตามอดูเลชัน การมัลติเพล็กซทางเวลา การมัลติเพล็กซทางความถ่ี
หลักการเบื้องตนของสายสงสัญญาณ การแพรคลื่นวิทยุ  
Practice about topics in analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NBFM,  
WBFM, PM, binary baseband modulation, pulse analog modulation, 
PCM, DM, time division multiplexing ( TDM) , frequency division 
multiplexing ( FDM) , introduction of transmission lines, radio wave 
propagation. 
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31-407-451-405 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 2  
Communication Systems Laboratory 2 

1(0-3-1) 

วิชาบังคับกอน : 31-407-451-204ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 1 
Prerequisite  : 31-407-451-204Communication Systems  

Laboratory 1 
ปฏิบัติการเก่ียวกับคุณสมบัติของเสนใยนําแสง การลดทอนของสัญญาณใน
เสนใยนําแสงแหลงกําเนิดแสง การมอดูเลตเชิงแสง  เครื่องรับแสงเครื่องขยายและ
ทวนสัญญาณทางแสง การเชื่อมตอเสนใยนําแสง เครื่องมือวัดทดสอบทางแสง
ขอมูลโพรโทคอลในการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุมอัตราการไหล การ
ควบคุมขอผิดพลาด เครือขายทองถ่ิน เครือขายสวิตชิง การจัดเสนทางในเครือขาย
ขอมูล ความปลอดภัยบนเครือขาย เครือขายคลาวด 
Practice about characteristics of optical fiber, signal degradation in 
optical fiber, optical sources, optical modulation, optical receivers, 
optical repeaters and amplifiers, optical fiber connections, optical test 
equipment medium- access control protocols, flow control, error 
control, local area network, switching network, routing in data 
networks, network security, cloud network. 
 

31-407-451-406 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 3  
Communication Systems Laboratory 3 

1(0-3-1) 

วิชาบังคับกอน : 31-407-451-204ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 1 
Prerequisite :31-407-451-204Communication Systems  
Laboratory 1 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการออกแบบและสรางสายอากาศ การใชโปรแกรมจําลองและ
เครื่องมือวัด การออกแบบสายอากาศ ไดโพล ยากิ-อูดะ สายอากาศไมโครสตริป 
การวัดแบบรูปการแผกําลัง แบนดวิดท อิมพีแดนซข้ัวเขา อัตราสวนคลื่นนิ่ง 
อัตราขยายวงจรเรโซเนเตอร ตัวแบงกําลัง คัปเปลอรแบบมีทิศทาง วงจรกรอง
สําหรับไมโครเวฟ คํานวณการเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การ
แพรกระจายคลื่นไมโครเวฟ การวัดทดสอบเพ่ือหาคาพารามิเตอรวงจรไมโครเวฟ 
Practice about topics in antenna design and fabrication, using 
simulation programs and instruments, dipole antenna design, Yagi-
Uda, microstrip antenna, antenna parameters measurement, radiation 
patterns, frequency bandwidth, input impedance, standing-wave ratio 
and gain,microwave resonators, power dividers, directional couplers, 
microwave filters, calculate point- to- point microwave link, radar 
system, microwave propagation, measurement for microwave 
parameters. 
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31-407-451-407 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Telecommunication Engineering Project 

 3(1-6-4) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-451-303การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 
Prerequisit : 31-407-451-303 TelecommunicationEngineering   
Pre-Project 
ศึกษาและคนควาหัวขอท่ีมีความสัมพันธกับโครงงาน และการประยุกตใช
เทคโนโลยีใหมในการวางแผน จัดทํา หรือผลิตสรางผลงานอันเกิดประโยชนตอสาย
วิชาท่ีเรียนมาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม การใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
อยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด นําผลงานเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือสอบวิชาโครงงาน 
Education and research topics that are related to the project and 
application of new technology in the planning, preparation or 
production lines make the whole benefit subjects directly or society, 
usingtools and equipment by has the best efficiently,presenting to 
board for exam the project. 
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31-407-451-408 สหกิจศึกษา สําหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม6(0-40-0) 
Cooperative Education for Telecommunication Engineering 
วิชาบังคับกอน : ตามเง่ือนไขท่ีสาขาวิชากําหนด 
Prerequisite  : In accordance with the stipulation of the program 
ปฏิบัติงานในหนวยงานของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการอยางมีระบบ โดยนําเอาความรูความสามารถและทักษะท่ีไดศึกษา
ตามหลักสูตรฯ ไปประยุกตใชงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา
ของสถานประกอบการท่ีเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
และเสนอแนวทางการแกไขปญหา นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงาน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยนิเทศ งานสหกิจ 
พนักงานท่ีปรึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหระดับคะแนนตัวอักษร ตอไปนี้ 

พ.จ. หรือ  S   หมายถึง   พอใจ (Satisfactory) 
ม.จ. หรือ  U   หมายถึง   ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

Study and practice in government agencies, state enterprises, private 
sector and establishment which has systems by using the knowledge 
and skills from studying follow as curriculum to apply for the 
assignment of counsel employees of the establishment that enter to 
work cooperative education, Analysis finds cause of problem and offer 
solutions to problems, presentingthe resoult of performance and 
reporting the performance of cooperative education which must 
haveadvisor,supervisior, cooperative employees, counsel employees, 
and result evaluation of practicingcooperative education. 
Remarks :The measurement and evaluation of the study, give the 
following character rating levels : 

S : Satisfactory 
U : Unsatisfactory 
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31-407-452-301 ไมโครโพรเซสเซอร 
Microprocessor 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับกอน: 31-407-450-206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
Prerequisite  : 31-407-450-206Digital Circuits and Logics Design 
วิธีการเขียนโปรแกรม การแปลภาษาแอสเซมบลีเปนภาษาเครื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจสอบแกไขโปรแกรม ฮารดแวรของระบบไม
โครโพรเซสเซอร ซีพียู ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุต ระบบเอาตพุต และ
อินเตอรรัพตการโปรแกรมภาษาชั้นสูง 
Programming methods, translations from assembly language to 
machine language, program debugging, hardware of microprocessor 
systems, CPUs, memory systems, input systems, output systems and 
interrupts, high level language programming. 
 
 
 
 

31-407-452-302 การประยุกตใชวงจรรวมสําหรับการส่ือสาร 
Integrated Circuit Application for Communication 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-450-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Prerequisite : 31-407-450-203Engineering Electronics 
แนะนําการสื่อสารเบื้องตน การมอดูเลตและดีมอดูเลตเชิงแอมปลิจูดดวยไอซีตัว
คูณ การผสมสัญญาณดวยไอซีตัวคูณ วงจรกําเนิดสัญญาณเชิงเสนดวยไอซีออป
แอมป การประยุกตใชไอซีกําเนิดสัญญาณแบบควบคุมดวยแรงดันไฟฟาสําหรับ
การมอดูเลตเชิงความถ่ี การประยุกตใชวงจรเฟสล็อกลูปสําหรับการมอดูเลตและดี
มอดูเลตเชิงความถ่ี การประยุกตใชไอซีมัลติเพล็กซ วงจรกรองสัญญาณท่ีใชไอซี
ออปแอมป ไอซีแปลงแอนะล็อกเปนดิจิทัลและไอซีแปลงดิจิทัลเปนแอนะล็อก 
Introduction to fundamental communication, amplitude modulation 
and demodulation with IC multiplier, mixer with IC multiplier, linear 
oscillator circuit with operational amplifier, application of voltage 
control oscillator IC for frequency modulation, application of IC phase 
locked loop application for frequency modulation and demodulation, 
application for IC multiplexer, filter circuits with operational amplifier, 
IC analog to digital converter (A/D)  and digital to analog converter 
(D/A) 
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31-407-452-303 คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

Electromagnetic Waves 
3(3-0-6) 

 
 วิชาบังคับกอน : 31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา 

Prerequisite  : 31-407-450-205 Electromagnetic Fields 
สนามแมเหล็กไฟฟาเปลี่ยนตามเวลาและสมการของแมกซเวลลสมการคลื่นและผล
เฉลยคลื่นระนาบในไดอิเล็กตริกและตัวนําโพลาไรเซชันของคลื่นการสะทอนการ
หักเหและการเลี้ยวเบนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาสนามแมเหล็กไฟฟาตามขวาง
สนามไฟฟาตามขวางสนามแมเหล็กตามขวางทอนําคลื่นสี่เหลี่ยมและทอนําคลื่น
วงกลมและการประยุกตใชงาน 
Time- varying electromagnetic fields and Maxwell’ s equations, wave 
equation and its solution, plane wave in dielectric and conductor, 
polarization of wave, reflection, refraction, and diffraction of 
electromagnetic waves, transverse electromagnetic fields, transverse 
electric fields, transverse magnetic fields, rectangular and circular 
waveguides and their applications. 
 

31-407-452-304 การแพรกระจายคล่ืนวิทยุ 
Radio Wave Propagation 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
การแพรกระจายคลื่นดิน การแพรกระจายคลื่นฟา การแพรกระจายคลื่นอวกาศ 
การจางหายเร็วในความถ่ีแถบแคบ การจางหายเร็วในความถ่ีแถบกวาง การ
แพรกระจายสัญญาณแบบเซลลูลาร 
Ground wave propagation, sky wave propagation, space wave 
propagation in the troposphere, fast fading narrow band frequency, 
fast fading wide band frequency, cellular signal propagation. 
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31-407-452-305 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส3(3-0-6) 
Electronics Circuit Analysis 
วิชาบังคับกอน : 31-407-450-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Prerequisite  : 31-407-450-203 Engineering Electronics 
พ้ืนฐานของออปแอมป  การใชออปแอมปในวงจรขยายและวงจรขยายกําลัง วงจร
เปรียบเทียบวงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองแอ็กทีฟ วงจรแปลงสัญญาณ 
วงจรขยายอินสทรูเมนตเตชัน การใชโปรแกรมชวยในการวิเคราะหวงจร
อิเล็กทรอนิกส 
Basic of the op- amp, an application of op- amp in amplifier, 
comparator op- amp circuit, active filter circuit, converter circuit, 
instrument circuit, computer program for the analysis of electronic 
circuits. 
 

31-407-452-401 หลักการพ้ืนฐานของระบบเรดาร 
Principle of Radar Systems 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา 
Prerequisite  :31-407-450-205 Electromagnetic Fields 
หลักการพ้ืนฐานของระบบเรดารภาคตัดขวางเรดารเรดารแบบคลื่นตอเนื่องและ
เรดารแบบพัลสการตรวจจับเรดารการวิ เคราะหรูปแบบคลื่นเรดารการ
แพรกระจายคลื่นสําหรับเรดารสายอากาศเรดารการติดตามเปาหมาย 
Principles of radar systems, Radar Cross Section ( RCS) , continuous 
wave and pulsed radars, radar detection, radar waveforms analysis, 
radar wave propagation, radar antennas, target tracking. 
 

31-407-452-402 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 
Radio Frequency Circuit Design 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-451-302สายสงและโครงขายการส่ือสาร 
Prerequisite : 31-407-451-302Communication Networks and  
Transmission  Lines 
วงจรขายเขาออกหลายทาง พารามิเตอรเอสและพารามิเตอรของสายสง อุปกรณ
แบบแพสซีฟ อุปกรณแบบแอ็กทีฟ การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ การใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ เทคนิคการวัด  
N- port networks, S- parameters and transmission line parameters, 
passive components, active components, radio frequency circuit 
designs, computer- aided design for radio frequency circuits, 
measurement techniques. 
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31-407-452-403 การส่ือสารโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
Mobile Communication  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-451-203 หลักการส่ือสาร 
Prerequisite : 31-407-451-203 Principle of Communication  
ระบบการสื่อสารไรสาย ทฤษฎีหลักการระบบสื่อสารเคลื่อนท่ี คุณลักษณะและ
ผลกระทบการแพรกระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการกล้ํา การเขารหัสเสียงพูด การ
เขารหัสชองสัญญาณความหลากหลายเทคนิคการมัลติเพล็กซ สวนประกอบ
เชื่อมตอโครงขายสําหรับระบบสื่อสารเคลื่อนท่ี มาตรฐานการสื่อสารเคลื่อนท่ีใน
ปจจุบัน 3G 4G 5G และ อ่ืน ๆ ระบบเซลลูลาร การจัดการการเขาถึงและการ
รบกวนหลายชองความจุของชองสัญญาณไรสายความจุของผูใชหลายคน ระบบ
หลายทางเขาหลายทางออก 
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. 
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31-407-452-404 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  
Prerequisite  :02-005-011-109 Calculus 1 for Engineers 
สัญญาณเวลาไมตอเนื่องและสัญญาณเวลาตอเนื่องการวิเคราะหสเปกตรัมการลด
คาและประมาณคาในชวงการแปลงอัตราชักตัวอยางDFT ความนาจะเปนในDSP 
ออกแบบ FIR IIR ระบบหลายอัตราความถ่ีและฟลเตอรแบงคการแปลงเวฟเลตไม
ตอเนื่องการแปลงซีการแปลงฟูริเยรไมตอเนื่องการแปลงฟูริเยรแบบรวดเร็วการ
ประมวลผลสัญญาณเวลาไมตอเนื่องหลายอัตราความถ่ีการประยุกตใชงานการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัลทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคม การประมวลผลภาพ
การประมวลผลเสียงและคําพูดการประมวลผลอาเรย 
Continuous- time and discrete- time signals, spectral analysis, 
decimation and interpolation, sampling rate conversion, DFT, 
probabilistic in digital signal processing (DSP) , design of FIR, IIR digital 
filter, multirate systems and filter banks, discrete wavelet transform, 
Z- transform, fast Fourier transform, multirate discrete- time signal 
processing, DSP applications in telecommunications engineering such 
as image processing, speech and audio processing and array processing  
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31-407-452-405 การส่ือสารแถบความถี่กวาง 
Boardband Communication 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-451-203 หลักการส่ือสาร 
Prerequisite : 31-407-451-203 Principle of Communication  
หลักการเครือขายสื่อสารแถบความถ่ีกวางสําหรับระบบโทรศัพท โทรศัพทแบบ
เสียงบนโพรโทคอลอินเทอรเน็ต โครงสรางพ้ืนฐานเครือขายบริเวณกวาง 
ATMVPN FDDIDSL และเทคนิคปจจุบัน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต SDH วิศวกรรม
จราจร และQoS เครือขาย FTTH WLANS PON DWDM ทฤษฎีการสื่อสารผาน
สายไฟฟา (PLC) สําหรับการสื่อสารแถบความถ่ีแคบและความถ่ีกวาง มาตรฐาน
ของเครือขายการสื่อสารผานสายไฟฟา 
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; FTTH, WLANS, PON DWDM network; theory of 
powerline communication ( PLC)  for narrowband, broadband 
communications; standards of PLC-based networking. 

 
31-407-452-406 

 
การส่ือสารสําหรับโครงขายยุคใหม 
Modern Network Communication 

 
 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-451-203 หลักการส่ือสาร 
Prerequisite : 31-407-451-203 Principle of Communication 
พ้ืนฐานการทํางานของระบบเครือขาย พ้ืนฐานการสื่อสารแบบมีสายและไรสาย 
หลักการเขาถึงหลายทาง การสื่อสารสําหรับอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง ระบบการ
สื่อสารมาตรฐานไวไฟ  ระบบการสื่อสารมาตรฐานบลูทูธ   ระบบการสื่อสาร
มาตรฐานซิกบี ระบบโพรโทคอลท่ีใช IPv6 และการออกแบบ  เครือขายแบบ 
6LowPAN โพรโทคอลสําหรับการจัดเสนทาง6LowPAN เทคโนโลยีเครือขาย
สื่อสารแบบกวางท่ีเนนใชพลังงานต่ํา แอปพลิเคชันโพรโทคอล และเทคโนโลยี 5G 
Introduction of networks, Introduction of wireline and wireless 
communication systems, Multiple access scheme, Standard of WI- FI 
systems, Standard of Bluetooth systems, Standard of Zigbee systems, 
Internet protocol version IPv6 and design, Network of        6-LowPower 
Wireless Personal Area Networks ( 6LowPAN) , Routing Protocol for 
6LowPAN, Network of Low Power Wide Area ( LPWA) , Application 
protocol and 5G technologies. 
 
 



61 
 

31-407-452-407 การส่ือสารดาวเทียม 
Satellite Communication 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 31-407-451-203หลักการส่ือสาร 
Prerequisite : 31-407-451-203Principle of Communication  
หลักการสื่อสารผานดาวเทียมวงโคจรดาวเทียมวิธีการสงดาวเทียมวงโคจร
ดาวเทียมคางฟาการคํานวณมุมเงยและมุมกวาดของจานสายอากาศรับการ
คํานวณหาระดับสัญญาณจากดาวเทียมอัตราสวนคลื่นพาหตอสัญญาณรบกวนการ
สงสัญญาณในอวกาศสัญญาณรบกวนวงจรขยายผลกระทบจากฝนการเชื่อมโยงใน
อวกาศสมการหาระดับสัญญาณเชื่อมโยงระบบการสงสัญญาณผานดาวเทียม 
FDMA TDMA CDMA สถานีในอากาศสถานีภาคพ้ืนดินจานสายอากาศของสถานี
ภาคพ้ืนดินระบบสื่อสารดาวเทียมภายในประเทศและระหวางประเทศบริการตางๆ
ในระบบดาวเทียม 
Principle of satellite communications, satellite orbits, launching 
methods, geostationary orbits, calculation of elevation and azimuth 
angle of receiving antenna, calculation of satellite signal level, carrier 
to noise ratio, free-space transmission, noise, effects of rain, space link, 
link power budget equation, digital signals, FDMA, TDMA, CDMA, space 
segment, earth segment, domestic and international satellite 
communication systems, satellite services. 

  
31-407-452-408 อาณัติสัญญาณระบบราง3(3-0-6) 

Railway Signaling 
วิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite  : - 
แนวคิดระบบอาณัติสัญญาณ ระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบราง องคประกอบ
ของการควบคุมในการเดินรถ ไฟสัญญาณ ระบบสัญญาณประจําท่ี ระบบทา
สัญญาณหรือสัญญาณหางปลา ลักษณะของระบบอาณัติสัญญาณสมัยใหม การ
ตรวจจับตําแหนงของรถไฟ การควบคุมรถไฟเบื้องตน ระบบควบคุมรถไฟ ศูนย
ควบคุมสวนกลาง การซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสารเบื้องตนใน
ระบบขนสงทางราง 
Concept of signaling system, railway signaling system, train control 
elements, light signal, wayside signal, semaphore signal, modern 
signaling system, track vacancy detection, basic train control, train 
control system, operation control center ( OCC) , signaling system 
maintenance, basic communication in railway system. 
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3.2 ภาระงานสอน 

 

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 

ตําแหนง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ป พ.ศ. 
ที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ภาระงานสอนตอภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห) 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
อาจารย นายสมภพ  พิมพล วศ.ด. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2560 
2550 
2538 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

อาจารย นายจิรพันธ  พิมพล วศ.ด. 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2561 
2553 

 
2546 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวอรพิน  ชาญนําสิน วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมระบบควบคุม 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2556 
 

2553 
 

2548 

12 1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

อาจารย นายคณะวัติ  เนื่องวงษา วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 

2559 
 

2552 
 

2550 

12 1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายจักรวัฒน บุตรบุญชู วศ .ม.  
 

วศ .บ.  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

2555 
 

2538 

12 1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 
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3.2.2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   

 

ตําแหนง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ป พ.ศ. 
ที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอนตอภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห) 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ผูชวย 
ศาตราจารย 

นายกฤษณะพงศพันธศร ี D. 
Eng. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Engineering 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมไฟฟา-ส่ือสาร 

The University of Paderborn, 
Germany. 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2557 

2547 

2544 

12 12 12 12 12 12 12 

 

12 12 12 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายจรินทรศักด์ิ แซเตียว วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2557 
2550 
2540 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายประยงค  เสารแกว วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนกิส 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร ี

  2551 
  2538 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ผูชวย 
ศาตราจารย 

นางสาวสุธาสินีละมุลตร ี วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

2546 

2543 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ผูชวย 
ศาตราจารย 

นายอดิเรกจันตะคณุ ปร.ด. 
ค.อ.ม. 
วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา-คอมพิวเตอร 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน 

2557 
2553 
2544 
2540 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ผูชวย 
ศาตราจารย 

นางอังคณา  เจริญม ี ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา-คอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนกิส 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร ี

  2559 
  2549 
  2544 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

อาจารย นายธนา  ภูขลิบมวง วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2544 
2541 

12  12  12  12  12  12  12  12  12  12 
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ตําแหนง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ป พ.ศ. 
ที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอนตอภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห) 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

อาจารย นางสาวสุภาพร  ปานิคม วศ .ม.  
วศ .บ.  

วิศวกรรมระบบควบคุม 
วิศวกรรมระบบควบคุม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  2549 
  2546 

1
2  

1
2  

1
2  

1
2  

1
2  

1
2  

1
2  

1
2  

1
2  

1
2 

อาจารย นายวิทยา  ชํานาญไพร ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา-คอมพิวเตอร
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนกิส 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร ี

  2560 
  2551 
  2539 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

อาจารย นายเอกพล  ขันสาลี วท.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส 
และโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลอีสาน   
 วิทยาเขตขอนแกน 

  2556 
  2551 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตท่ีมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอน
เขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดใหนักศึกษา ศึกษาวิชาการฝกงาน/สหกิจศึกษา 
          4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ความคาดหวัง ผลการเรียนรูประสบการณของการฝกภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

      1) มีทักษะการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความ 
จําเปนในการเรียนรูและประยุกตทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

      2) สามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางดานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
      3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
      4) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลาและเขาใจวัฒนธรรมองคกรตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ 

สถานประกอบการได 
      5) มีความกลาในการแสดงออกและสามารถนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยนชนในงานได 
4.2 ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย 

ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชความรูดานการสื่อสาร ระบบ
โทรคมนาคม ระบบทางดิจิทัล หรือทางดานอิเล็กทรอนิกสเพ่ือธุรกิจ เพ่ือบริการสังคม เพ่ือการเรียนการ
สอน หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีจํานวนผูรวมโครงงานไมเกิน 3คน และมีรายงานท่ีตองนําสง
ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด หรือเปนโครงงาน ท่ีมุงเนนการพัฒนา
งานวิจัยดานเทคโนโลยีการสื่อสารระบบโทรคมนาคม ระบบดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส 

5.1คาํอธิบายโดยยอ่ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษา ศึกษารายวิชาโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมซ่ึงรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชา
ท่ีศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะในการวิเคราะหและแกปญหาแบบบูรณาการเปนโครงงานดานการสื่อสาร 
ระบบโทรคมนาคม ระบบดิจิทัล หรืออิเล็กทรอนิกส ท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชใน
การทําโครงงานประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ
องคกร และสังคม 
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3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 

4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม ตอบุคคล องคกร 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง
เขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
5.2.2 ดานความรู 

1) มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานวิศวกรรมพ้ืนฐานและ
เศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของและการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

2) มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

5.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
3) สามารถคิดวิเคราะหและแก ไขปญหาดานวิศวกรรมได อยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
5)สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
5.2.4 ดานทักษะความสัมพันธ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรู ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ี
เหมาะสม 

2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวม  
พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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4)รูจักบทบาทหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมายท้ังงานบุคคลและงาน
กลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม 
5.2.5 ดานมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ

แกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

     5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

5.4จาํนวนหน่วยกิต 

3หน่วยกิต 

     5.5 การเตรียมการ 

มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษากอนเริ่มตนทําโครงงาน มีอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาโครงงาน  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา มีบุคลากรสนับสนุนท่ีทําหนาท่ีประสานงาน ดูแล 
และใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกําหนดการ การทําโครงงานและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5.6กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยท่ี

ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา โดยมีการจัดทํา
แผนการทํางาน รูปแบบการนําเสนอและระยะเวลาการทํางานแนวทางการประเมิน ตลอดจนตัวบงชี้
ความสําเร็จท่ีมุงหวังจากการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคตท่ีิดี
ตอจรรยาบรรณวิชาชีพและสังคม 

ใหความรูถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังขอกฎหมาย 
กฎเกณฑของสังคมท่ีเก่ียวของ โดยการสอดแทรกในวิชาเรียน 

มีวินัย และความรับผิดชอบ สงเสริมใหนักศึกษาตรงตอเวลา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นท้ังในและนอก
ช้ันเรียน และการสงงานตรงตามกําหนดเวลา 

มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรูดวยตนเอง เชน รายวิชาสัมมนา 
รายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง/ปญหาพิเศษ 

มีทักษะการเปนผูนําและผูตามท่ีด ี
รวมถึงการทํางานเปนทีม 

สงเสริมและใหความรูเพ่ือการนําเสนอผลงานเปนกลุมและใหทุกคนมีสวน
รวมในการนําเสนอผลงาน เพ่ือฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะการเปนผูนํา
และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุม โดยการทํางานเปนทีมในช้ันเรียน การทํา
กรณีศึกษาและนําเสนอในช้ันเรียน 

มีความสามารถในการสื่อสารท้ังการ
พูด การอาน การเขียนเชิงวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรูดวยตนเอง เชน รายวิชาโครงงาน 
ซึ่งตองมีการทํารายงานความกาวหนา การนําเสนอผลงาน การทํารายงาน
ทางวิชาการเชิญผูเช่ียวชาญในวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือบรรยายหัวขอพิเศษ
หรือท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาวิชา เพ่ือสงเสริมความรูเฉพาะเรื่อง 

 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          2.1.1ดานคุณธรรม จริยธรรม 

     1)  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1)มีวินัย ตรงตอเวลา  รับผิดชอบ 

  1.2) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร 
  1.3) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
  1.4) ตระหนัก และสํานึกในความเปนไทย                                                                
  1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

     2)  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1) สรางวินัยความรับผิดชอบตอตนเองดวยการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกาย 
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสงงานตามกําหนด 
  2.2) กระบวนการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนทุกรายวิชาไดสอดแทรกใหนักศึกษา 
เคารพกฎระเบียบขององคกร 
  2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงและกรณี 
ตัวอยางบุคคลตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4) ยกยองนักศึกษาท่ีทําความดีและคุณประโยชนแกสวนรวมและปฏิบัติตามจรรยา 
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-บรรณของนักศึกษา 
3)กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

3.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 
  3.2) ประเมินจากการมีวินัยและการเคารพกฎระเบียบขององคกร 
  3.3) ประเมินจากพฤติกรรมลอกการบานและการกระทําทุจริตในการสอบ 
  3.4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.5) ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม คุณธรรม เพ่ือการปรับปรุงแกไขพัฒนา              
 2.1.2  ดานความรู 

1)  ผลการเรียนรูดานความรู 
  1.1) มีความรอบรู มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  1.2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง                                                                                       
  1.3) สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 2)  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  2.1) จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเนนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับ
บริบททางสังคมโดยใชรูปแบบ Active Learning 
  2.2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรงเพ่ือให
นักศึกษาไดเรียนรูท้ังองคความรูและทักษะกระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎีสูการประยุกตในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
  2.3) เรียนรูจากสื่อและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกชั้น โดยคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการและเทคโนโลยี 
  2.4) จัดใหมีกิจกรรมศึกษาดูงานท่ีจําเปนตอการเรียนรู  
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  3.1) การทดสอบยอย 

3.2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3.3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
3.4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3.5) ประเมินจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีนําเสนอ 

2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  1.1) มีทักษะการคิดแบบองครวม                           
  1.2) มีทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง                                   
  1.3) สามารถประยุกตใชความรูใหเขากับสถานการณในระดับบุคคล องคกร และสังคม
ไดเปนอยางดี 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
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2.1) สอนโดยใชรูปแบบ Active Learning 
2.2) ใหนักศึกษามีปฏิบัติการจากสถานการณจริง 
2.3) มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด วิเคราะหและการสรุปประเด็นปญหา 

 3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
3.1) ประเมินความสามารถดานความคิดของนักศึกษา เชน  การตั้งคําถาม การสืบคน

ขอมูล การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การตัดสินใจ 
3.2) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
3.3) การสอบยอย  กลางภาคและสอบปลายภาคของรายวิชา 
3.4) การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดท่ีใหนักศึกษาคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิด

สังเคราะห คิดแกปญหาในรายวิชาท่ีเก่ียวของ  
 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.1) มีจิตอาสา สํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
  1.2) มีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุม 
  1.3) มีสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4) มีมนุษยสัมพันธและสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับทุกสถานการณ 

2)กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 2.1) สอนโดยใชกรณีศึกษา 
 2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ีตองมีปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
  2.3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมของ
องคกรในรายวิชาตาง ๆ  

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม 
  3.2) ประเมินความสมํ่าเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม 
  3.3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.4) ประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
  3.5) ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละชวยงานสวนรวม 
 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.1) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2) มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือใชในการแกปญหา 
  1.3) มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน                                             
  1.4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะการสื่อสารท้ังวัจนภาษา และอวัจนภาษา 
ระหวางผูเรียน ผูสอนและผูเก่ียวของอ่ืน ๆ 
  2.2) จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
  2.3) จัดประสบการณใหผู เรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรและสถิติ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
  3.2) ทักษะการเขียนรายงาน 
  3.3) ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.4) ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงาน

ไดอยางเหมาะสม 
  3.5) เทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข 
  3.6) ประเมินจากการทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาคของรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
1.2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกร และสังคม 
1.3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.4)สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 

1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม โดย
ฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบาน สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูท่ีมีความเสียสละ และทําประโยชนแกสวนรวม 
ปลูกฝงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในทางสรางสรรค 
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3)กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
3.1) สังเกตพฤติกรรมการมีสัมมาคารวะ และการเขารวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
3.2)พิจารณาจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
3.3) สังเกตจากการมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 
3.4) ตรวจสอบสถิติรายงานการทุจริตในการสอบ และสังเกตจากการตรวจการบาน 
3.5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.2.2 ดานความรู 
1)ผลการเรียนรูดานความรู 

1.1) มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานวิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

1.2) มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

1.3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
1.4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
1.5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงาน

จริงได 
2)กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู 

 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตใชทางปฏิบัติ
ดวยการทดลองในหองปฏิบัติการท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆนอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรู จากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3)กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ 

3.1) การทดสอบยอย 
3.2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3.3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
3.4) ประเมินจากโครงงานท่ีนําเสนอ 
3.5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3.6) ประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษา 
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2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
1)ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1.1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 
1.2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
1.3) สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
1.5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

2)กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 กําหนดกรณีศึกษาเพ่ือใหมีการสืบคนขอมูล และการประยุกตใชทักษะทางวิศวกรรม

รวมถึงการอภิปรายในกลุม เพ่ือนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ไปสูผลลัพธท่ีสรางสรรค 
3)กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.1) ประเมินจากขอสอบท่ีใหนักศึกษาแสดงความคิด 
3.2) ประเมินจากโครงงานท่ีนําเสนอ 
3.3) ประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรู ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได ใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 

1.2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัว
และสวนรวมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุมรวมท้ังใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

1.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู  ท้ังของตนเองและ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

1.4)รู จักบทบาทหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมายท้ังงาน
บุคคลและงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผู อ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

2)กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 กําหนดการเรียนการสอนใหมีกิจกรรมทํางานเปนกลุมเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น ประสานงาน หาขอมูล วางแผนรวมกับบุคคลอ่ืนในหลายๆ ดาน โดยคาดหวังผลในการ



74 
 

เรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบในรายวิชา ความปลอดภัยในการทํางาน และ
ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดลอม 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.1) พิจารณาจากกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการนําเสนอผลงานกลุม 
3.2) สังเกตจากพฤติกรรมการใชเครื่องมือเครื่องจักรอยางปลอดภัย รวมถึงมีการรักษา

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
1.2) มีทักษะในการวิเคราะห ขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
1.3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยได อยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
1.4)มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
1.5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แนะนําการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือจําลองหลักการทํางาน และการ

วิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขในสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ สนับสนุนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
และเปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 
3.2) ประเมินจากวิธีการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
   (Curriculum Mapping) 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

• ความรับผิดชอบหลัก              oความรับผิดชอบรอง 
 

                                          มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

 
 

    รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                    
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร                    
00-000-011-001 พลวัตทางสังคมกับการดํารงชีวิตอยางม ี
                       ความสุข                                                 

• • • • o • o o • • o • • • • o o • • 

00-000-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  • • • • • • o o • • • • • • • o o • • 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                    
00-000-021-001 ทักษะการรูสารสนเทศ • • o o • • • • • • o o • • o o o • • 
00-000-021-002 การจัดการความรู  • • • o o • • • • • o o • • o o o • • 
00-000-022-001 คุณคาของมนุษย : ศิลปและศาสตรในการ 
ดําเนินชีวิต 

• • • • o • o • • o • o • • o o o • • 

00-000-022-002 การพัฒนาบุคลิกภาพ  • • • • o • o o • • • o • • • o o o • 
00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  • • o o o • o o • • o • • o o o o • o 

1.3 กลุมวิชาภาษา                    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

• ความรับผิดชอบหลัก              oความรับผิดชอบรอง 
 

                                          มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

 
 

    รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน  • • o o o • o o o o • o • o o • o o o 

00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  • • o o o • o o o o • o • o o • o o o 

00-000-031-203 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  • • o o o • o o o o • o • o o • o o o 

00-000-031-204 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  • • o o o • o o o o • o • o o • o o o 

00-000-031-205 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  • • o o o • o o o o • o • o o • o o o 

00-000-032-001 การอานเพ่ือพัฒนาตนเอง  • o o o o • o • o o • o • o o • o o o 

00-000-032-002 การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  • o o • o • o • o o • o • o o • o o o 

00-000-032-101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  • o o • o • o • o o • o • o o • o o o 

00-000-034-001 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  • o o o o • o • o o • o • o o • o o o 

00-000-035-001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  • o o o o • o • o o • o • o o • o o o 

00-000-036-001 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน  • o o o o • o • o o • o • o o • o o o 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                    
00-000-451-001 ชีวิตและสิ่งแวดลอม  • • • o o • • • • • o o • • o • • o o 

00-000-451-002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม  • • • o o • o • • • • • • • o • o • • 
00-000-451-003 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ  • • • • o • o • • o • • • • o • o • • 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

• ความรับผิดชอบหลัก              oความรับผิดชอบรอง 
 

                                          มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

 
 

    รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

00-000-451-004 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการใชชีวิตอยาง 
ชาญฉลาด 

• • • • • • o • • • • • • • o o o • • 

00-000-451-005 การเปนผูประกอบการทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี  

• • • • • • o • • o • • • • • o • o o 

00-000-452-001 คณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน   • • o o o • o • • o • o • o o o • • o 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

• ความรับผิดชอบหลัก              o ความรับผิดชอบรอง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
   รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
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 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                          
2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                          
     2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร 

                         

02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  • • o   • • o o  • o • o o • o o o  o • o •  

02-005-011-110 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร  • • o   • • o o  • o • o o • o o o  o • o •  

02-005-011-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร  • • o   • • o o  • o • o o • o o o  o • o • o 

02-005-020-105 เคมีพ้ืนฐาน  • • •   •     o  •   o   •  o o o   

02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมพ้ืีนฐาน  • • o  o •     o  •   o  •    •   o 

02-005-030-101 ฟสิกส 1  • • o o o • o o o o • o o o o  o o •   • o o  

02-005-030-102 ปฏิบัติการฟสิกส 1  • • o o o • o o o o • o o o o   •    • o o  

02-005-030-103 ฟสิกส 2  • • o o o • o o o o • o o o o  o o •   • o o  

02-005-030-104 ปฏิบัติการฟสิกส 2  • • o o o • o o o o • o o o o   •    • o o  

     2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                          
31-407-070-102 กลศาสตรวิศวกรรม   •  o  • • •  •  •   •    •      • 
31-407-050-102การเขียนแบบวิศวกรรม o •   o • • o o o • o   o •  • •  o  • o • 
31-407-120-101 วัสดุวิศวกรรม  o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

• ความรับผิดชอบหลัก              o ความรับผิดชอบรอง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
   รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
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 
31-407-100-101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

31-407-450-101การฝกพ้ืนฐานทาง 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

o •   o • •  o o •    o   • • •    o • 

31-407-450-201 วงจรไฟฟา  o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

31-407-450-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา  o • •  o o •    o •   • o   • o  • o o  

31-407-450-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

31-407-450-204 ปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกส 
วิศวกรรม  

o • •  o o •    o •   • o   • o  • o o  

31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา  o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

31-407-450-206 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ 
ลอจิก 

o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

31-407-450-207 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล o • •  o o •    o •   • o   • o  • o o  

31-407-450-301 ระบบควบคุม  o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

31-407-450-302เครื่องจักรกลไฟฟา o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

2.2 วิชาเฉพาะดาน                          
2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม                          
31-407-451-201 เครื่องมือวัดและการวัดทาง o • •  o •  o   o •   • o •   o • o o   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

• ความรับผิดชอบหลัก              o ความรับผิดชอบรอง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
   รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
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 
ไฟฟา 
31-407-451-202 สัญญาณและระบบ o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-203หลักการสื่อสาร o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-301การสื่อสารขอมลูและ 
เครือขาย 

o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-302สายสงและโครงขายการ 
สื่อสาร 

o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-303การเตรียมโครงงาน 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

o • •  o o •    o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-401 การสื่อสารดิจทัิล o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

31-407-451-402การสื่อสารทางแสง o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-404วิศวกรรมไมโครเวฟ o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-403วิศวกรรมสายอากาศ o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-204ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1 o • •  o o •    o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-405 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 2 o • •  o o •    o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-406 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 3 o • •  o o •    o •   • o   • o  • o o  

31-407-451-407 โครงงานวิศวกรรม 
โทรคมนาคม 

o • •   • •  • • • • o o • o  • • o • o • • • 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

• ความรับผิดชอบหลัก              o ความรับผิดชอบรอง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
   รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
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 
31-407-451-408สหกิจศึกษาสําหรับ 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

o • • • • • • • • o • o • • o • • o o • • o o • • 

2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม                          
31-407-452-301 ไมโครโพรเซสเซอร o • •  o •  o   o •   • o •   o • o o   

31-407-452-302การประยุกตใชวงจรรวม
สําหรับการสื่อสาร 

o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-452-303คลื่นแมเหล็กไฟฟา o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-452-304การแพรกระจายคลื่นวิทย ุ o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-452-305การวิเคราะหวงจร
อิเล็กทรอนิกส 

o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-453-401หลักการพ้ืนฐานของระบบ 
เรดาร 

o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-452-402การออกแบบความถ่ีวิทยุ o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-452-403การสื่อสารโทรศัพท 
เคลื่อนท่ี 

o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-452-404การประมวลผลสัญญาน 
ดิจิทัล 

o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-452-405การสื่อสารแถบความถ่ีกวาง o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 

• ความรับผิดชอบหลัก              o ความรับผิดชอบรอง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
   รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
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 
31-407-452-406 การสื่อสารสําหรับโครงขาย 
ยุคใหม 

o • •  o •  o   • •  o • o  o •   • o o  

31-407-452-407การสื่อสารดาวเทียม o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

31-407-452-408อาณัติสัญญาณระบบราง o • •  o •  o   o •   • o   • o  • o o  

สรุปจํานวนความรับผิดชอบหลัก 33 68 50 10 5 67 18 17 2 2 34 47 25 1 38 12 27 17 45 2 18 45 12 14 5 

สรุปจํานวนความรับผิดชอบรอง 40 6 22 20 63 7 25 46 9 7  39 24 10 18 9 56 5 29  24 21 15 26 59 54 2 
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หมวดท่ี 5หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่สาํเร็จการศึกษา 

1) ให้กาํหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนัและ

นาํไปดาํเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาบทความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการ

ประเมินขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถทาํไดโ้ดยมีระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษาดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

การกาํหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ควรเน้นการทาํวิจยั

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทาํอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยท่ีได้ยอ้นกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล  โดยการวจิยัอาจจะดาํเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1) ภาวะการได้งานทาํของบัณฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาในด้าน

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ

ระยะเวลาต่างๆ เช่นปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

3) การประเมินตาํแหน่ง และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 

4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืนๆ ของบณัฑิตจะจบการศึกษาและเขา้

ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ   
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5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาท่ีเรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต

รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษต่อ

ความพร้อมของนกัศึกษาในการเรียนและสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้และการพฒันา

องคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

7) ผลงานของนกัศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมไดซ่ึ้ง อาทิ (ก) จาํนวนโครงงานทางดา้นวศิวกรรม

โทรคมนาคมท่ีมีแนวทางนาํไปถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือผลิตจาํหน่ายในเชิงพาณิชย ์(ข) จาํนวนสิทธิบตัร 

(ค) จาํนวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จาํนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) 

จาํนวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีทาํประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยตอง
ศึกษารายวิชาครบตามท่ีหลักสูตรหรือสาขาวิชากําหนด มีจํานวนหนวยกิตสะสมรวมตลอดหลักสูตร ไมต่ํา
กวาท่ีหลักสูตรกําหนดและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรด) ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00  

3.2 เปนผูมีความประพฤติท่ีไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและตองผานการเขารวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.3 การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559(ภาคผนวก ก )กําหนด 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทาง เปนความรูแกอาจารยใหม(ถามี) ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรง การสนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตางๆการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศหรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ 

1.3 แจงขอมูลแกอาจารยพิเศษ (ถามี) เก่ียวกับรายละเอียดของรายวิชาท่ีสอนและรายละเอียด
ของหลักสูตร เพ่ือใหอาจารยพิเศษเขาใจและเตรียมการสอนตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 สงเสริมใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอน เชน การจัดทําสื่อการ
สอน การวัดผลและการประเมินผลท่ีดีและทันสมัย การใชโปรแกรมเฉพาะสาขา เปนตน 
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2.1.2 สงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรูดานการเรียนการสอน เชน การประชุมทางวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสบการณและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

2.2 การพัฒนาดานวิชาการและดานวิชาชีพ 
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนทองถ่ิน สังคม เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาการ 
การพัฒนาความรูและคุณธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม 
2.2.2 สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชา  
2.2.3 มีการกระตุนอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวิจัย และสรางเครือขาย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และสรางความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
2.2.4 สนับสนุนใหอาจารยเขารับประสบการณตรง ณ สถานประกอบการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  

          2.2.5 สงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรู เชน การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรอ่ืนๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสบการณการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การกํากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช ตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและอยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นกรณี
หลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีวิชาเอกกําหนดใหตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คนตอกลุม
วิชาเอกของหลักสูตรโดยมีคุณวุฒิสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรสาขาวิชาหรือวิชาเอกท่ีเปดสอน 

1.2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 

1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะทําหนาท่ีเปนกรรมการบริหารหลักสูตรภายใตการกํากับดูแล
ของคณบดีรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยหัวหนาสาขาและประธานหลักสูตรตามลําดับ 

1.5 กรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาท่ีในการวางแผนการเรียนการสอนพิจารณาความจําเปนดาน
ทรัพยากรบุคคลวัสดุ/อุปกรณและหองปฏิบัติการตางๆรวมถึงการจัดทํางบประมาณในการบริหารและ
ดําเนินการหลักสูตรเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ติดตามและรวบรวมขอมูลดานตางๆ
สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําอยางตอเนื่องทุกป 
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1.6 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.7 การปรับปรุงหลักสูตรจะดําเนินการตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไมเกิน 5 ปโดยกําหนดให
ดําเนินการใหแลวเสร็จ (ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย) เพ่ือใชหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
ในปท่ี 6 

 
 

2.  บัณฑิต 
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน มุงเนนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติการมืออาชีพท่ีมีความเปนเลิศทางดานความรู ทักษะ และความชํานาญทางดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม โดยบูรณาการวิชาเฉพาะกับหลักวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสรางคนสูงาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมนําความรู โดยอยูในกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับคณะ และผูบริหารระดับสาขาวิชา ซ่ึงไดดําเนินการเพ่ือประกัน
คุณภาพบัณฑิต ดังนี้  
           2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครอบคลุมผลการเรียนรู
อยางนอย5ดานคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป  

2.2 บัณฑิตมีงานทําตรงตามอาชีพท่ีหลักสูตรกําหนดหลังสําเร็จการศึกษา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

2.3 ผลงานโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการเผยแพร เพ่ือเปน
ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาสังคม 

2.4 มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
 3.1.1การรับนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559(ภาคผนวก ก ) หรือระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
โดยวุฒิท่ีรับเขาศึกษาดังนี้ 

 1) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ 

ศิลป์คาํนวณ (คณิตศาสตร์-องักฤษ) หรือเทียบเท่า หรือรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าท่ีกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้ว่ามี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสม 
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2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์- ส่ือสาร ช่างโทรคมนาคม ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าท่ีกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา

แลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสานเก่ียวกบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
  การรับสมัครนักศึกษา มีการดําเนินการโดยคณะ/แผนกสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในการรับสมัครในหลากหลายรูปแบบ ดังนี ้
 1) กลุมผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สมัครผานระบบ T-CAS ของ
มหาวิทยาลัย  
 2) กลุมผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สมัครผานระบบโควตา และระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย 

3.1.3 การคัดเลือกนักศึกษา มีการดําเนินการโดยคณะ/แผนกสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการและรูปแบบการคัดเลือก
ผูเขาศึกษาตอตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร ซ่ึงสวนใหญจะมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1) การพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) หรือการพิจารณาจากความรวมมือของสถานศึกษา
เครือขาย ความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือความรวมมือกับหนวยงานรัฐ 
2) การสอบขอเขียน และหรือการสอบปฏิบัติ (วิชาชีพเฉพาะสาขา) 
3) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ/ปฏิบัติ 
4) สอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัติ 
5) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

3.2การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยสามารถเลือกดําเนินการไดตามความเหมาะสม
ของนักศึกษา ดังตอไปนี้ 
 3.2.1 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือแนะนําและสรางความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร ระบบ
การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
 3.2.2 ปรับความรูและทักษะพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานต่ํากวาเกณฑหรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

มีการใหความสําคัญกับระบบการใหคําปรึกษาโดยมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหกับ
นักศึกษาทุกกลุมเพ่ือทําหนาท่ีติดตามดูแลตักเตือนใหคําปรึกษาและแนะนําแกนักศึกษา มีการกําหนด
ชั่วโมงใหคําปรึกษาเพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาไดนอกจากนี้มีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําใน
การจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหมีคุณลักษณะดานการเรียนรูดวยตนเองพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคนวัตกรรม 

3.3.3 การอุทธรณของนักศึกษา 
 1) กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

2) นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นในดานการสอนของอาจารย 
3) นักศึกษาสามารถอุทธรณในกรณีท่ีไมไดรับความยุติธรรมท้ังนี้นักศึกษาสามารถรองเรียน

ไดทางเว็ปไซตของคณะหรือทางตูรับความคิดเห็น 
 
 

3.4 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
3.4.1การคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรอยูในระดับดี (ระดบัคะแนน3.51ข้ึนไป) 
3.4.2การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
3.4.3ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรอยูในระดับดี (ระดับคะแนน3.51

ข้ึนไป) 
3.4.4คุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากภาวะการมีงานทําและความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตอยูในระดับดี (ระดบัคะแนน3.51ข้ึนไป) 
4.  อาจารย 

อาจารยเปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิต จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการคัดเลือกอาจารยให
ไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร จึง
ตองมีการวางระบบประกันคุณภาพเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว 
ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหสูงยิ่งข้ึน 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4.1.1 การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
1) การรับอาจารยใหมดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยฯโดยมีกลไกการคัดเลือก
อาจารยใหมท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี2)พ.ศ. 2551และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2) การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
2.1) สาขาวิชาดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 มายังคณะ ท้ังนี้ การดําเนินการจะกระทําเม่ือหลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
2.2) คณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ และมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตอไป 
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4.1.2 การบริหารอาจารย หลักสูตรจัดทําแผนอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และแผนการบริหารอาจารย
ประจําป จัดลําดับความตองการการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการสรางความกาวหนาทางวิชาการ นําเสนอแผนการบริหาร
อาจารยตอคณะ และดําเนินการตามแผน โดยสรุปผลการดําเนินการรายงานคณะทุกปงบประมาณ 
4.1.3 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
1) อาจารยประจําทุกคนจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง แสดงความประสงคในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
การเขารวมอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการท่ีสอดคลองกับหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของอาจารยและ
ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสาขาวิชา คณะนําจัดทําแผนการบริหารอาจารย 
2) สาขาวิชาดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารอาจารย   

3) คณะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานคณะกรรมการประจําคณะ และมหาวิทยาลัย 

4) มีการสนับสนุนทุนวิจัยและเผยแพรผลงานวิชาการใหกับอาจารยท้ังจากคณะ และมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและนําความรูมาปรับใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
4.2 คุณภาพอาจารย 
4.2.1 รอยละ 60 ของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
4.2.2 รอยละ 30 ของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคงอยูจํานวน 5 ทาน คิดเปนรอยละ 
100 ตออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย หลักสูตรไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหาร
หลักสูตรในดานตางๆ คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน จากการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรตองอยูใน
ระดับดี (ระดบัคะแนน3.51ข้ึนไป) 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรมีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
5.1.1เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษรางหลักสูตร องคประกอบและ
หนาท่ีเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
5.1.2 สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอบัณฑิตและ
ตัวบัณฑิตเอง เพ่ือใชประกอบการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหารายวิชาท่ีทําการเรียนการสอน 
5.1.3 ออกแบบหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทําหนาท่ีวางแผน
ออกแบบควบคุมกํากับการจัดทําและการยกรางหลักสูตรรายวิชาตางๆใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรแผนพัฒนาการอุดมศึกษาแหงชาติระยะยาว15ปฉบับท่ี2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2559-2564) มาตรฐานวิชาชีพปรัชญาการอุดมศึกษาปรัชญา
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิต 
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5.1.4วิพากษรางหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิพากษรางหลักสูตร เพ่ือนําขอเสนอแนะมาพิจารณาและ
ทบทวนปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
5.1.5 เสนอรางหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะคณะกรรมการประจําวิทยาเขตสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และนําเสนอ
หลักสูตรตอกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร 
5.1.6คณะ สาขาวิชาดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยมีคณบดี
หัวหนาสาขาวิชา ประธานหลักสูตรเปนผูควบคุมกํากับดูแลใหคําแนะนําสนับสนุนการบริหารหลักสูตรเชน
การเตรียมความพรอมผูสอนและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการใชหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดแผนการศึกษาการสงเสริมสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูการจัดประสบการณวิชาชีพ
เพ่ือเตรียมความพรอมผูเรียนการประเมินผลการเรียนการสอนเปนตนพรอมท้ังการตรวจสอบคุณภาพการ
ใชหลักสูตรเชนการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การวางระบบผูสอนประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันจัดระบบผูสอนและ
วางแผนกําหนดผูสอนในรายวิชาท่ีหลักสูตรรับผิดชอบโดยพิจารณาผูสอนท่ีมีทักษะมีความรูความชํานาญ
มีความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆหากรายวิชาใดตองการผูมีประสบการณตรงในวิชาชีพมารวมสอนจะ
ดําเนินการเสนอรายชื่อเปนอาจารยพิเศษเฉพาะรายวิชาและกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ.3หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบมคอ.4ตามแผนการศึกษาอยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
5.2.2กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาเนนใหมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายมีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผู เรียนใหมีความรูความสามารถตามปรัชญา
ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรและเปนไปตามโครงสรางท่ีหลักสูตรกําหนดผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลาและมีทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด 
5.3 การประเมินผูเรียน 
5.3.1 อาจารยผูสอนกําหนดวิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรู โดยวัดจากผลการเรียน คะแนนสอบ และ
ชีแ้จงกรอบการประเมินผลการเรียนใหประธานหลักสูตรทราบ 
5.3.2 ดําเนินการจัดการเรียนรูและประเมินผลลัพธการเรียนรู โดยผูเรียนประเมินตนเอง ผูสอนประเมิน
ผูเรียน จากการสอบและภาคปฏิบัติหรือกําหนดวิธีการประเมินท่ีมีความหลากหลายตามสภาพจริงของ
การจัดการเรียนรูในแตละรายวิชาเชน พิจารณาจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ซ่ึงอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนเปนผูประเมิน
และติดตามผลการประเมินตามแบบประเมินท่ีไดกําหนดไว 
 5.3.3 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) อยางนอยรอยละ25ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 5.3.4ประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับดูแลการประเมินผูเรียน
เพ่ือใหการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดและรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรตอหัวหนาสาขาวิชาและคณบดี 
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5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
มีการจัดทําผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาจากรอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตร (มคอ.2) 
หมวดท่ี7ขอ7ท่ีหลักสูตรกําหนดไวในแตละปการศึกษา ประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาในรูปแบบรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร(มคอ.7) 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

มีระบบการดําเนินงานของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ในการจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสุนน
การเรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา เชน ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุ
ครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรู
โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

6.1ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 อาคารสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดวางแผนการบริหาร และดําเนินการดานอาคารสถานท่ี 
เพ่ือใชในการเรียนการสอน โดยจัดตั้งอาคารเรียนและปฏิบัติการ บริหารงานโดยสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแกน เลขท่ี 150 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
รหัสไปรษณีย 40000  
6.1.2 หองเรียน/หองปฏิบัติการ 
1) จํานวนหองเรียนท่ีใชจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร จํานวน10 หอง หองทฤษฎี จํานวน 5 หอง 
หองปฏิบัติการ จํานวน 5 หอง 
 2) ขนาดความจุของหองเรียน จํานวน 25-30 ท่ีนั่งตอหนึ่งหองเรียน 
3) วัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน พรอมแสดงจํานวนตอหนึ่ง
หองเรียน มีดังนี้ 
  3.1) เครื่องฉายภาพ (Projector) จํานวน 1 เครื่อง ตอ 1 หองเรียนทฤษฎี 
3.2) จอรับภาพอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง ตอ 1 หองเรียนทฤษฎี 
3.3) เฮดเซ็ทพรอมลําโพงคูตัวจํานวน 1 เครื่อง ตออาจารย 1 คน 
3.4) กระดานไวทบอรดจํานวน 2 แผน ตอ 1 หองเรียนทฤษฎี 
  3.5) โตะ-เกาอ้ี (สําหรับอาจารยผูสอน)จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หองเรียนทฤษฎี 
3.6) เกาอ้ีเลคเชอรจํานวน 25-30 ตัว ตอ 1 หองเรียนทฤษฎี 
3.7) ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ 
6.1.3 หองสมุด  

หองสมุดประจําวิทยาเขตขอนแกน จัดตั้งอยูท่ีอาคาร 15ชั้น 2-3 เปดใหบริการ วันจันทร-วันศุกร 
เวลา 08.30–18.30 น. วันเสาร เวลา 08.30-15.00 น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ และมีฐานขอมูลท่ีสามารถ

ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลดวยตนเอง 
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 6.1.4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  1) หองคอมพิวเตอรอาคารเรียนรวมและหองปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวน 4 

หอง 
  2) หองคอมพิวเตอรอาคารวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 2 หอง 
 

 6.1.5 หองการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ 
มีหองการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ อยูในความดูแลของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 1 หอง 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.2.1อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสามารถเสนอชื่อ สื่อ หนังสือ ตํารา และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียน
การสอน เพ่ือเสนอตอประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
6.2.2 ประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาท่ีกํากับดูแลการใชทรัพยากรการเรียน
การสอน วางแผนจัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยการสํารวจ
ทรัพยากรการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารของคณะ  
6.2.3 ประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เสนอโครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอน เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสาขาวิชา และดําเนินการตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร มีหนาท่ีประเมินความตองการ ความ

เพียงพอและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนําผลการ
ประเมินมามาดําเนินการตามขอ 6.2 
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม มีผลการ
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553จํานวน 12 ตัวบงชี้ และมีตัวบงชี้เพ่ิมเติม จํานวน 2 ตวับงชี ้
ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
เปาหมายการดําเนนิงาน 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถามี) 

     



93 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
เปาหมายการดําเนนิงาน 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

ตัวบงชี้รวม (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 8 8 9 10 10 
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หมวดท่ี8การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอนเชน 
1)  การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 
2)  การประชุมคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
3)  ผลการประเมินอาจารยผูสอนจากการสอบถามนักศึกษาหรือจากระบบประเมินอาจารย 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอนเชน 
1) การประเมินทักษะการสอนของอาจารยในดานเทคนิคการสอน การตรงตอเวลา การ

ชี้แจงเปาหมายของรายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการ
สอน เปนตน 

      2) การประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมเชน 
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากนักศึกษาชั้นปสุดทายหรือบัณฑิตใหม 
2.2 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ  
2.3 ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิ จากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
2.4 ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตจากภาวะการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพ 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของ

หลักสูตร ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยางนอย 2 คน 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 นําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชา เสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
4.2 ประธานหลักสูตร สรุปผลการดําเนินการประจําปการศึกษา เสนอหัวหนาสาขาวิชา 
4.3 ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผล

การดําเนินการของหลักสูตร ผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.4 หัวหนาสาขาวิชานําผลการประชุมทบทวนและแผนการปรับปรุงหลักสูตร เสนอคณะ 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก.ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี. พ.ศ.2559 

96 

ภาคผนวก ข. วช.05 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร และ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

115 

ภาคผนวก ค. วช.07 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับ 
                 หลักสูตรปรับปรุง 

150 

ภาคผนวก ง.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
                 และ วช.03 สรปุขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษ 
                 รางหลักสูตร 

183 

ภาคผนวก จ. วช.06 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ 5 ปยอนหลัง 186 
ภาคผนวก ฉ. รายละเอียดความสามารถ สมรรถนะหรือผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
                 ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO) 

189 

ภาคผนวก ช.แผนการศึกษาแบบชุดวิชา (Module) 205 
ภาคผนวก ซ.มติคณะกรรมการประจําคณะ และหรือมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
ภาคผนวก ฌ มติสภาวิชาการ 
ภาคผนวก ญ มติสภามหาวิทยาลัย 

209 
214 
216 
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ภาคผนวก ก  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
วช.05 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล นายสมภพ พิมพล 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1 Antenna Design, Antenna Engineering/Application 
2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
2.1 หัวขอการฝกอบรม 
1. อบรมหลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหวางวันท่ี 30 
กรกฎาคม–1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ผูจัดโครงการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 30–31 มีนาคม 2562 และ ณ การรถไฟแหง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแกนและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 1–3 เมษายน 
2562 
3. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 20–21 เมษายน 2562 และ ณ การรถไฟแหง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแกนและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 22–24 เมษายน 
2562 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดตั้งและซอมบํารุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือผูพิการและ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน รุนท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน ระหวางวันท่ี 22–23 กรกฎาคม 2562 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน 3 กรกฎาคม 2538 ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 24 ป8 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 

 
ภาค/ปการศึกษาท่ีสอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

1. วิศวกรรมสายอากาศ 1/2562, 2/2561, 
1/2561, 2/2560, 1/2560, 
2/2559, 1/2559, 
2/2558,1/2558 

3 0 
 

2. ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ 1/2562, 2/2561, 
1/2561, 2/2560 

0 3 

3. คลื่นแมเหล็กไฟฟา 1/2562, 1/2561, 
3/2560, 3/2559, 1/2559, 
3/2558, 1/2558,  

3 0 

 
 

วช.05 
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4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
4.1.1 ตํารา / หนังสือ   
4.1.2 บทความทางวิชาการ 
4.2  ผลงานวิจัย 
4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ(Proceeding) 
- ระดับชาติ 
สมภพ  พิมพล, ณัฐวุฒิ  บงง้ึม และ ธนากรณ  นาทําทอง. (2562). สายอากาศแบบรายคาบล็อกสําหรบั

การรับสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล.The 10th Engineering Science Technology 
and Architecture Conference (ESTACon2019), August 30th, 2019: หนา 618-
626. 

สมภพ  พิมพล และรังสรรค  วงศสรรค. (2562). สายอากาศไดโพลแถบกวางพรอมรองรูปตัววาย
สมมาตรสําหรับการรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล.The 11th Conference of 
Electrical Engineering Network 2019 (EENET2019), 15-17 พฤษภาคม, 2562: 
หนา 347-350. 

สมภพ  พิมพล, จิรพันธ  พิมพล, รัตนากร  สีสุรี และสุวิภา  วรรณศุกร. (2558). สายอากาศแถบความถี่
คูโดยใชเทคนิคการเพ่ิมรองสําหรับใชงานในระบบเครือขายทองถิ่นไรสาย.The 6th 
Engineering Science Technology and Architecture Conference 
(ESTACon2015), September 11th, 2015: หนา 144-150. 

- ระดับนานาชาติ 
4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
- ระดับชาติ 
  - 
- ระดับนานาชาติ 

 - 
4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    

- 
4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  

- 
5. อ่ืน ๆ ............ 
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แบบผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ-สกุล นายจิรพันธ พิมพล 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1 Analog integrated circuit design, 
1.2 Antenna Design 
1.3 Antenna Engineering/Application  

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
2.1 หัวขอการฝกอบรม 

1. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 30–31 มีนาคม 2562 และ ณ การรถไฟแหง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแกนและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 1–3 เมษายน 
2562 
2. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 20–21 เมษายน 2562 และ ณ การรถไฟแหง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแกนและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 22–24 เมษายน 
2562 
3. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 11–12 พฤษภาคม 2562 และ ณ การรถไฟ
แหงประเทศไทย จังหวัดขอนแกนและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 13–15 
พฤษภาคม 2562 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดต้ังและซอมบํารุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือผูพิการและ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน รุนท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน ระหวางวันท่ี 22–23 กรกฎาคม 2562 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน 19 กรกฎาคม2554 ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 9 ป 8 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 

 
ภาค/ปการศึกษาท่ีสอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

1. หลักการของระบบสื่อสาร 2/2561, 1/2561, 
2/2560, 1/2560, 2/2559, 
1/2559, 2/2558, 1/2558, 
2/2557, 1/2557 

3 0 
 

2. ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 2/2561, 1/2561, 
2/2560, 1/2560, 2/2559, 

0 3 
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1/2559, 2/2558, 1/2558, 
2/2557,  

3. การสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนท่ี 2/2557 3 0 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  

4.1ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
4.1.1 ตํารา / หนังสือ   

- 
4.1.2 บทความทางวิชาการ 

- 
4.2  ผลงานวิจัย 

4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ(Proceeding) 
- ระดับชาติ 
- 
- ระดับนานาชาติ 

Jirapun Pimpol, Natchanai Roongmuanpha and Worapong Tangsrirat (2019) . 
Low- Output- Impedance Electronically Adjustable Universal Filter 
Using Voltage Differencing Buffered Amplifiers.  The 8Th International 
Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications ( IEEA 
2019). Osaka Japan. March 16-18, 2019, pp. 200-203. 

J.  Pimpol, O.  Channumsin and W.  Tangsrirat (2016) . Floating Capacitance 
Multiplier Circuit Using Full- Balanced Voltage Differencing Buffered 
Amplifiers (FB-VDBAs). Proceedings of the International MultiConference 
of Engineers and Computer Scientists (IMECS 2016), Hong Kong, March 16-
18, 2016, pp.564-567. 

 4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
- ระดับชาติ 
  - 
- ระดับนานาชาติ 
  - 

4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    
- 

4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  
- 

5. อ่ืน ๆ ............ 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยอรพิน ชาญนําสิน 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1การออกแบบและประมวลผลสัญญาณแอนะล็อก (analog signal processing) 
1.2  วงจรรวม (integrated circuit), วงจรกรองสัญญาณ (filter) และวงจรออสซิลเลเตอร (oscillator) 
2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา  
2.1 หัวขอการฝกอบรม 
1. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 30–31 มีนาคม 2562 และ ณ การรถไฟแหง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแกนและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 1–3 เมษายน 
2562 
2. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 20–21 เมษายน 2562 และ ณ การรถไฟแหง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแกนและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 22–24 เมษายน 
2562 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดต้ังและซอมบํารุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือผูพิการและ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน รุนท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน ระหวางวันท่ี 22–23 กรกฎาคม 2562 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน15 พฤศจิกายน2556 ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 5 ป 9 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 

 

ภาค/ปการศึกษาท่ี
สอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

1. การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 1/2558, 2/2558, 
3/2558,  2/2559, 
1/2560, 2/2560, 
1/2561, 2/2561, 1/2562 

3 0 

2. ปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2560 

0 3 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 1/2558, 1/2559 3 0 
4. สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1 1/2558 1 0 

5. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 1/2560, 2/2560, 
1/2561, 2/2561, 1/2562 

3 0 

6. การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1/2558, 2/2558, 
1/2559, 1/2560, 
3/2560, 3/2561 

1 0 

วช.05 
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4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
4.1.1 ตํารา / หนังสือ   
4.1.2 บทความทางวิชาการ 
4.2  ผลงานวิจัย 
4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ(Proceeding) 
- ระดับชาติ 
  - 
- ระดับนานาชาติ 

O. Channumsin and W. Tangsrirat. (2019). SITO-Type High-Input Impedance 
Voltage- Mode Multifunction Filter Using Single Active Element. 
Proceedings of The 5th International Conference on Engineering, Applied 
Sciences and Technology ( ICEAST 2019) , Luangprabang, Laos, 2– 5 July 
2019, pp. 430-433. 

O.  Channumsin and W.  Tangsrirat.  (2019) .  Electronically Tunable Floating 
Lossy Series- Type Inductance Simulator Using VDBAs.  Proceedings of 
the 8th International Conference on Informatics, Environment, Energy and 
Applications (IEEA 2019), Osaka, Japan, 16–19 March 2019, pp. 204-207. 

O. Channumsin, T. Photsathain and W. Tangsrirat. (2018). Single CFTA-Based 
Dual- Mode Biquadratic Filter.  Proceedings of The 2018 International 
Conference on Control and Robotics Engineering ( ICCRE 2018) , Nagoya 
Institute of Technology, Japan, 20–23 April 2018, pp. 295-298. 

4.2.2   บทความวิจัย/บทความวชิาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
- ระดับชาติ 
  - 
- ระดับนานาชาติ 

W. Tangsrirat, O. Channumsin. (2019). Tunable Floating Capacitance Multiplier 
Using Single Fully Balanced Voltage Differencing Buffered 
Amplifier.Journal of Communications Technology and Electronics, vol. 64, 
no. 8, pp.797-803. (ISI Impact Factor 2018 = 0.510, SJR 2018 Q2) 

O.  Channumsin and W.  Tangsrirat.  ( 2019)  Voltage Differencing Gain 
Amplifier- Based Sinusoidal Quadrature Oscillator Using OnlyTwo 
Grounded Capacitors. Recent Advances in Electrical & Electronic 
Engineering, vol. 12, no. 5, pp. 439-444. (SJR 2018 Q4) 

O.  Channumsin and W.  Tangsrirat.  (2017) Compact electronically tunable 
quadrature oscillator using single voltage differencing gain amplifier 
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(VDGA) and all grounded passive elements. Turkish Journal of Electrical 
Engineering & Computer Sciences, vol. 25, no. 4, pp.2686-2695. (ISI Impact 
Factor 2016 = 0.578) 

4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    
- 

4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  
- 

5. อ่ืนๆ ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล นายคณะวัติ เนื่องวงษา 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1 ออกแบบสายอากาศแบบชองเปดขนาดเล็ก 
1.2 ออกแบบสายอากาศ Reader ในระบบ UHF-RFID 
1.3 ออกแบบระบบการจําลองการสูญเสียตามเสนทางของระบบการสื่อสารไรสาย 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
2.1 หัวขอการฝกอบรม 

 - 
2.2 หัวขอการเปนวิทยากร 

 - 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน16 มกราคม2560 ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 2 ป 2 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 

 
ภาค/ปการศึกษาท่ีสอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

1.  การสื่อสารทางแสง 1/2560, 2/2560 3 0 

2.  ปฏิบัติการการสื่อสารทางแสง 1/2560, 2/2560 0 3 
3.ปฏิบัติการสายอากาศ 1/2560, 2/2560 0 3 

4.  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2560, 2/2560   
4.  ผลงานทางวิชาการ  

4.1ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
4.1.1 ตํารา / หนังสือ   

- 
4.1.2 บทความทางวิชาการ 

- 
4.2  ผลงานวิจัย 

4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ(Proceeding) 
 - ระดับชาติ 
  - 
 - ระดับนานาชาติ 

W.  Chaihongsa, K.  Nuangwongsa and Chuwong Phongcharoenpanich.  2017. 
E-plane Choke Waveguide Aperture Antenna for Front-fed Parabolic 
Reflector.  2017 IEEE International Conference on Computational 
Electromagnetics (ICCEM), Kumamoto, Japan, March 2017, pp.190-192. 

 

วช.05 
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4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
 - ระดับชาติ 

ธัชชัยพุมพวง, คณะวัติเนื่องวงษา, มงคลคูพิมายและอุบลสุริพล.,2559. ปายระบุตัวตน
โดยคล่ืนวิทยุ. วารสารราํไพพรรณีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 
2559–ธันวาคม 2559, หนา 52-66. 

คณะวัติ เนื่องวงษา,ธัชชัย พุมพวง และจรูญ วงษเจริญ., 2560. สายอากาศแถวลําดับไม
โครสตริปจัดรูปแบบลําคล่ืนสําหรับระบบ WLAN.วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH. 
ปท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม–มิถุนายน 2560, หนา 35-44. 

 - ระดับนานาชาติ 
 T.  Pumpoung, K.  Nuangwongsa,P.  WongsiritornandP.  Phomngulaum, 

(2018),The Circularly Polarized Corner-Truncated Rectangular Patch 
Antenna with Double Slits for UHF RFID System, Journal of 
Telecommunication, Electronic and Computer Engineering ( JTEC) , vol. 
10, no. 3, July-September 2018,pp.103-108. 

4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    
- 

4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  
- 

5. อ่ืนๆ ............ 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยจักรวัฒน บุตรบุญชู 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและดิจิทัล 
1.2 การออกแบบวงจรดิจิทัลดวยอุปกรณ เอฟพีจีเอ 
1.3 การควบคุมแบบลําดับ 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา  
2.1ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 2-3 ระหวางวันท่ี 20–
24 เมษายน2562 และ ระหวางวันท่ี 11–15 พฤศจิกายน2562จัดโดย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม  
2.2อบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิต ติดตั้งและซอมบํารุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือผูพิการและ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน รุน 11 วันท่ี 22-23 กรกฎาคม2562จัดโดย สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน 3 กรกฎาคม 2538   ถึง  ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 24 ป 8 เดือน 

ชื่อรายวิชาที่สอน 
 

ภาค/ปการศึกษา 
ที่สอน 

จํานวนชั่วโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

1.  การออกแบบวงจรดิจิตอล 1/2556, 2/2556, 1/2557, 
2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2562 

3 0 

2.  ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล 1/2556, 2/2556, 1/2557, 
2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2562 

0 3 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
          4.1.1  ตํารา / หนังสอื 
วงจรดิจิตอลเบื้องตน  
 
 
 
 
 
 
 

วช.05 
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4.2  ผลงานวิจัย 
4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ (Proceeding) 
-- ระดับชาติ 

หิรัญ รอดนวล, สราวุธจันทเขต, สุรัสวดีกุลบุญกอเก้ือ,เจริญเกียรติโพธิ์ชัยยะ,จักรวัฒนบุตร
บุญชูและศิราพรศักดิ์พรหม,2562 “ระบบควบคุมบานอัจฉริยะบนพ้ืนฐาน IoT 
สําหรับอุปกรณไฟฟาโดยการใช Raspberry Pi”การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกตครั้ ง ท่ี 11,บานสวนคุณตา กอลฟ แอนด รีสอรท, จังหวัด
อุบลราชธานี, 4-7 มิถุนายน 2562. หนา 166-169. 

- ระดับนานาชาติ 
BudboonchuJ. andTangsriratW. , 2017,“Three input single output current 

mode universal filter using single CCCTAs. ” ,The International 
Conference on Information 
Engineering/Electronics,Computer,Technology  and Electrical Engineering 
(ICTEE-CON 2017)Phuket,Thailand, 12-13October 2017. pp. 1-4. 

BudboonchuJ. andTangsriratW. , 2017, “Singel input three output current 
mode multifunction filter using single CCCTAs. ” , The International 
Conference on Electrical 
Engineering/ Electronics,Computer,Telecommunica- tions  and 
Information (ECTI-CON 2017)Phuket,Thailand, 27-30 June 2017. pp. 242-
245. 

BudboonchuJ. , andTangsriratW. ,2016, “ Resistoless FloatingInductance 
SimulationUsing CCCTAs ” ,The International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics,Computer,Telecommunica-tions and Information 
(ECTI-CON 2016)Chiang- Mai,Thailand, 28 June–30 July 2016, pp.1-4. 

4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
  - 
4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 
4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

- 
5. อ่ืนๆ 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยกฤษณะพงศ  พันธศรี 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1 Optical Communications 
1.2 Energy Efficient Wireless Sensor Networks  
1.3 MAC Protocol on Wireless Networks  
1.4 Realization of communication systems using FPGA 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับของกับสาขาวิชา 
2.1 หัวขอการฝกอบรม 

 - 
2.2 หัวขอการเปนวิทยากร 

 - 

3. ประสบการณ์ด้านการสอนเร่ิมสอน 1 ตุลาคม 2550 ถึง ปัจจุบนั ระยะเวลาทั้งหมด 12 ปี 6 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 
 

ภาค/ปการศึกษาท่ี
สอน 

จํานวนชั่วโมงสอน/สปัดาห 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ

1.  การสื่อสารดิจิตอล 1/2557, 2/2557, 
1/2558, 2/2558 

3 0 

2.  การสื่อสารทางแสงข้ันสูง 2/2559, 1/2560 3 0 
3.การสื่อสารดิจิตอลสมัยใหม 1/2559, 1/2560 3 0 
4.  การสื่อสารดิจิตอลแบบหลายคลื่นพาหะ 2/2558, 2/2560 3 0 

4.  ผลงานทางวชิาการ  

4.1ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  

4.1.1ตํารา / หนังสือ 
กฤษณะพงศ พันธศรี. (2561). การสื่อสารแบบดิจิตอลโดยใชหลายคลื่นพาหะ. ขอนแกน 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 201 หนา. พิมพครั้งท่ี 1. 

4.1.2 บทความทางวิชาการ 
-

วช.05 
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4.2  ผลงานวิจัย 
4.2.1บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 - ระดับชาติ 
  -  
 - ระดับนานาชาติ 

Kidsanapong  Puntsri. (2017). Pilot-aided Phase Noise and Carriers 
Frequency Offset Compensation for Coherent Optical UFMC PON. in 
Proc. The 25 th International Conference on Software, 
Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2017), Split, 
Croatia, 21-23 September, pp.1-4. 

4.2.2  บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
 - ระดับชาติ 

Kidsanapong  Puntsri.  (2018) .  Performance Analysis of Linear Search MLD 
for High Rate Full Diversity STBC in PDM-CO-OFDM. RMUTI Journal, vol. 
1, no. 1, pp.34-43. 

 - ระดับนานาชาติ 
Kidsanapong  Puntsri.  (2017) .Experimental Demonstration of High Spectral 

Efficiency SC- FDMA with Soft- Clipping for Optical Wireless 
Communication Systems. IET Optoelectronics, vol.12, no.2, pp.80-85. 

4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    
 - 
4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  
 - 
5. อ่ืน ๆ ............ 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยจรินทรศักดิ์ แซเตียว   
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1 การออกแบบสายอากาศ 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
2.1 หัวขอการฝกอบรม 

  - 
2.2 หัวขอการเปนวิทยากร 

  - 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน 1 ตุลาคม 2557 ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 4 ป 11 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 

 
ภาค/ปการศึกษา 

ท่ีสอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษ
ฎ ี

ภาคปฏิ
บัต ิ

1. สนามแมเหล็กไฟฟา 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 
2/2559, 1/2560, 
2/2560, 
1/2561, 
2/2561,1/2562 

3 0 

2. สายสงและโครงขายการสื่อสาร 1/2558, 2/2558, 
1/2559 

3 0 

3. ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 2/2559 0 6 
4. โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม 
2/2558, 
2/2559,1/2560, 
1/2562 

1 6 

5. วิศวกรรมไมโครเวฟ 2/2557, 2/2561 3 0 

6. ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 2/2557, 2/2561 0 3 
7. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2557, 2/2559 2 3 
8. การระบุลักษณะดวยคลื่นวิทยุ 1/2561 3 0 

9. การศึกษาพิเศษทางดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม 

1/2561 2 3 

10. สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 2 2/2559, 2/2560, 
2/2561 

2 0 

วช.05 
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11. การออกแบบสายอากาศสมัยใหม 2/2559, 2/2560 3 0 

12. ระเบียบวิธีวิจัย 1/2562 3 0 

13. การวิเคราะหเชิงตัวเลขคลื่น
แมเหล็กไฟฟาสมัยใหม 

1/2562 3 0 

14. ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 1 1/2562 3 0 

15. สัมมนาปริญญาเอก 3 1/2561 1 0 

    
4.  ผลงานทางวิชาการ  

4.1ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
4.1.1 ตํารา / หนังสือ   

- 
4.1.2 บทความทางวิชาการ 

- 
4.2  ผลงานวิจัย 

4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ(Proceeding) 
- ระดับชาติ 

จรินทรศักดิ์ แซเตียว, ศักด์ิสิทธิ์ สุมมาตย และ ศุภกิจ วงศปจฉิม, (2560)."วงจรกําเนิด
สัญญาณไซนควอเดรเจอรโหมดกระแส 3 เฟส โดยใช CDCTA เพียงตัวเดียว". การ
ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งท่ี 9 (ECTI-CARD2017).โรงแรม
เชียงคาน ริเวอร เมาทเทน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. หนา 899-902, 25-28 
กรกฎาคม พ.ศ.2560. 

จรินทรศักดิ์ แซเตียว, ศักดิ์สิทธิ์ สุมมาตย และจักรวัฒน บุตรบุญชู, (2560). "วงจรกําเนิด
สัญญาณไซนควอเดรเจอร 4 เฟส โดยใช CDCTAs ท่ี ควบคุมดวยกระแส".การ
ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งท่ี 10 (ECTI-CARD2018).ศูนย
วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนลาง วังจันทน ริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก.หนา 319-322, 
26-29 มิถุนายน พ.ศ.2561. 

 - ระดับนานาชาติ 
C.  Saetiaw, S.  Summart, and C.  Thongsopa, (2017) , "Curved Double- layer 

Strip Folded Dipole Antenna for WBAN Applications,"  in 5th 
International Electrical Engineering Congress ( iEECON2017) , 8- 10 March 
2017, pp. 454-458. 

C.  Saetiaw, (2017)  ,"  The Study of Resonance Frequency of Double- layer 
Strip Folded Dipole Antenna Affected by Human Body,"  in The 9th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB IVI), 26-28 June 2017, pp. 252-255. 

C.  Saetiaw, (2017) "Design of Flexible Triple-layer Folded Dipole Antenna 
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on Curved Surface for WBAN,"  in The 8th International Conference on 
Information and Communication Technology for Embedded Systems ( IC-
ICTES 2017), Chonburi, Thailand, 7-9 May 2017, pp. 1-4. 

C.  Saetiaw, (2017)  "Design of Textile Capsule- Shaped Patch Antenna for 
WBAN Applications,"  in The 9th International Conference onInformation 
Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2017), Phuket, Thailand, 12-
13 October 2017, pp. 1-4. 

 
C.  Saetiaw, C.  Taonok and S.  Summart, (2018) "Design of Modified-Circular 

Patch Antenna with AMC Reflector for WLAN Applications,"  in 15th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Chiang Rai, 
Thailand, 2018, pp. 213-216. 

C.  Saetiaw, K.  Nuangwongsa, ( 2019)  " The Effect of Bending on the 
Performance of Textile Capsules-Shaped Patch Antenna," in The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July – 1 August 2019, pp. 444-447. 

4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
- ระดับชาติ 
  - 
 - ระดับนานาชาติ 

T. Thosdeekoraphat, C. Thongsopa, S. Summart, C. Saetiaw, (2016), “Second 
Order Current- mode Quadrature Oscillators Using OTAs” , Przeglad 
Elektrotechniczny Journal, Vol. 2016 No. 02, pp.156-160. 

C Saetiaw, P Thitimahatthanagusol, S Summart, ( 2016) , “ New amplitude 
controllable current-mode quadrature oscillator using DO-CDTAs” , 
KKU Engineering Journal, Vol. 12 No. 1, pp.001-008. 

P.  Thitimahatthanagusol, C.  Saetiaw, T.  Thosdeekoraphat, C.  Thongsopa, S. 
Summart, ( 2017) , “ CCCIIs- Based First- Order All- Pass Filter and 
Quadrature Oscillators”, Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 
26 No. 06, pp.1-18. 

C.  Saetiaw, S.  Summart, (2018), “A New Four-Phase Quadrature Oscillator 
using Single DO- CFTA with Current Control” , Przeglad 
Elektrotechniczny, Vol. 7 No. 2018, pp.12-16. 

4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    
- 

4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 
     

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยประยงค เสารแกว   
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1  Analog Circuit designs 
1.2  Motor Drives 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
2 . 1 Technical Education (  Industrial Electronics)  at Nanyang Polytechnic, Singapore 3 

September to 12 October 2012 ผูจัด Nanyang Polytechnic. 
2.2 หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” พระนครศรีอยุธยา 2-5 เมษายน 2555ผูจัด สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา รวมกับกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3.  ประสบการณสอนเริ่มสอน วันท่ี 3 กรกฎาคม2538ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 24 ป 8เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 
ภาค/ปการศึกษา 

ท่ีสอน 
จํานวนชั่วโมงสอน/สปัดาห 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัติ 
1. อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1/2556, 2/2556, 1/2557, 

2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2561, 
1/2562, 2/2562 

3 0 

2. ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1/2556, 2/2556, 1/2557, 
2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2561, 
1/2562, 2/2562 

0 3 

3. ปฏิบัติวงจรไฟฟา 1/2556, 2/2556, 1/2557, 
2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2561, 
1/2562, 2/2562 

0 3 

4. การวิเคราะหวงจรขาย 1/2556, 2/2556, 1/2557, 
2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2561 

3 0 

4. ผลงานทางวิชาการ  
4.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

4.1.1  ตํารา / หนังสือ 
- ทฤษฎีแลตัวอยางโจทยวงจรอิเล็กทรอนิกส 

4.1.2  บทความวิชาการ 

วช.05 
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4.2  ผลงานวิจัย 
4.2.1บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 - ระดับชาติ 
E.  Khansalee, T.  Saengsrirueang, T.  Sanrian, P.  Saokaewand K. Punsri, 

( 2 0 1 7 ) ,“ Design andDevelopment of a Wideband Power Combiner 
Circuit for PAM- 4 Signal Generator,”  in The 40thElectrical Engineering 
Conference (EECON-40),15-17November 2017 pp. 411-414 , 

- ระดับนานาชาติ 
S.Panikhom, W. Bumrung, Y. PholBua and P. Sao-keaw. (2017), 

“Implementation of the Chaotic Lorenz System, Synchronization and 
Circuit Realization,”  in The 9th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IVI), , 26-
28 June 2017,pp. 221-227 

S.Panikhom, P. Hongsinee, P. Manhinlad, and P. Saokeaw,(2019), “A  

Obstacle Avoidance Robot using Chaotic Route,” in The 11th  International 

Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB XI),29july-1Aug 2019, pp.453- 458. 

4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
- 

4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  
- 

5. อ่ืนๆ ............ 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยสุธาสินี  ละมุลตรี 
 
1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 

1.1 การออกแบบสายอากาศ 
1.2 การสื่อสารไรสายดวยสัญญาณไมโครเวฟ 
1.3 การวิเคราะหดวยทฤษฎีสายนําสัญญาณแบบคาบ 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา  
2.1 หัวขอการฝกอบรม 

2.1.1 หัวขอการฝกอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาเครือขายภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
รุนท่ี 5 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอรทแอนโฮเทล ระหวางวันท่ี 26-28 เมษายน 2560 ผูจัดโครงการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2.1.2 โครงการการประยุกตใชงานแมเหล็กไฟฟาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย 
ทุนสงเสริมกลุมวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว.วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 
อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือผูจัดโครงการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน 16 กันยายน 2559  ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 3 ป  5 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 

 
ภาค/ปการศึกษา 

ท่ีสอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

1. สายสงและโครงขายการสื่อสาร 1/2559, 2/2559, 

1/2560, 2/2560, 

1/2561, 2/2561, 1/2562 

3 0 

2. ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 1/2559, 2/2559, 

1/2560, 2/2560 

0 3 

3. ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง 1/2559 0 3 

4. การออกแบบสายอากาศสมัยใหม 1/2560 3 0 

5. การระบุลักษณะดวยคลื่นวิทยุ 2/2560 3 0 

6. การคํานวณเชิงตัวเลข 2/2560 6 0 

7. หัวขอเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1/2561 3 0 

8. การคํานวณเชิงตัวเลข 2/2561 3 0 

9. การคํานวณเชิงตัวเลขข้ันสูง 2/2561 3 0 

10. การออกแบบสายอากาศสมัยใหม 1/2562 3 0 
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4.  ผลงานทางวิชาการ  

4.1ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  
4.1.1 ตํารา / หนังสือ   
4.1.2 บทความทางวิชาการ 

- 
4.2  ผลงานวิจัย 

4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ(Proceeding) 
 - ระดับนานาชาติ 

Panthasa R. , Phongcharoenpanich C.  &Lamultree S.  (2018) .  Bi- directional 
Antenna using a Probe- Fed Waveguide Aperture with Stacked-
Coupling Apertures.  Accepted to published in the 2018 International 
Electrical Engineering Congress ( iEECON2018) , Krabi, Thailand, 7- 9 March, 
pp.108-111. 

Jansri C. , Phongcharoenpanich C.  &Lamultree S.  ( 2018) .  Double- Fed 
Rectangular Microstrip Patch Antenna for WLAN Applications.  The 
2018 International Electrical Engineering Congress ( iEECON2018) , Krabi, 
Thailand, 7-9 March, pp.104-107. 

4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
- ระดับนานาชาติ 

Lamultree S.  (2018) .  Moving Reference Planes Associated with Unit Cells 
of Reciprocal Lossy Periodic Transmission- Line Structures Using the 
Equivalent BCITL Model. The ECTI Transactions on Electrical Engineering, 
Electronics, and Communications (ECTI-EEC), 16(2), pp.15-20.  

Lamultree S.,  Jansri C. & Phongcharoenpanich C. (2019). Gain Improvement 
of Dual-Band Circular Monopole Antenna for 2.45/5.5 GHz WLAN 

Applications. Przeglą d Elektrotechniczny, R. 95 NR 5/2019, 2019 (5), 

pp.157-160. 
Lamultree S., Panthasa R. & Phongcharoenpanich C. (2019). Design and 

Measurement of a Probe-Fed Open-Ended Rectangular Waveguide 

with Four-Stacked-Coupling-Aperture. Przeglą d Elektrotechniczny, R. 

95 NR 6/2019, 2019 (6), pp.73-76. 
4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    

- 
4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  

- 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก จันตะคุณ 
 
1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 

1.1 การสังเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสโหมดกระแส 
1.2 การสังเคราะหและออกแบบวงจรแอนะลอก 
1.3 วงจรกรองความถ่ี 
1.4 วงจรกําเนิดสัญญาณ 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
2.1 หัวขอการฝกอบรม 

 - 
2.2 หัวขอการเปนวิทยากร 

 - 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน 7 มกราคม 2543 ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 18 ป 1 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 

 

ภาค/ปการศึกษา 

ท่ีสอน 
 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

1.  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 1/2557, 1/2558 3 0 

2.  สัมมนา 1 1/2559 3 0 

3.  หัวขอเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1/ 2558, 2/2559, 
1/2560 

3 0 

4.  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 

2/2559, 2/2560 1 6 

5.  การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณและ
วงจรขยาย  
ความถ่ีสูง 

1/2558, 1/2559 3 0 

6.  ทฤษฎีฟลเตอรสมัยใหม 2/2559, 2/2560 3 0 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

4.1.1  ตํารา / หนังสือ 
อดิเรก จันตะคุณ. 2014. การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส.  
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 242 หนา 

4.1.2 บทความทางวิชาการ 
- 

4.2  ผลงานวิจัย 

วช.05 
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4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ(Proceeding) 
 - ระดับชาติ 
- ระดับนานาชาติ 
4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
- ระดับชาติ 
  - 
- ระดับนานาชาติ 

Songyos  Rungsa and Adirek  Jantakun. 2019. Single Commercially Available 
IC:  LT1228 Based Sinusoidal Oscillator, Przeglad Elektrotechniczny, vol. 
2019 no. 4, pp. 218-222. 

Adirek  Jantakun.  2017.The configuration of current-mode single- input 
multi-output, multi-input single-output biquad filter and quadrature 
oscillator based- on BiCMOS CCCTAs.  Przeglad Elektrotechniczny.  vol. 
2017 no. 7, pp.102-107. 

Adirek Jantakun. 2016. Voltage Differencing Transconductance Amplifiers 
based Mix- mode Quadrature Oscillator.  Rev.  Roum.  Sci.  Techn.  – 
Électrotechn. et Énerg., vol. 61, no. 1, pp.68-72. 

4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    
- 

4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  
- 

5. อ่ืน ๆ ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 
 

แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยอังคณา  เจริญมี 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
     1.1     FPGA 
     1.2     Electronic circuits 
2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา  
2.1 หัวขอการเปนวิทยากรหลักการออกแบบระบบสมารทฟารม ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแกน ระหวางวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2562 ผูจัดโครงการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
2.2 หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” ระหวางวันท่ี 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน18 สิงหาคม2541 ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด21ป1เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 
 

ภาค/ปการศึกษาท่ีสอน 
จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 
ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ

1.  วงจรไฟฟา 1/2556, 2/2556, 1/2557, 
2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2562 

3 0 

2.  ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1/2556, 2/2556, 1/2557, 
2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2562 

0 3 

3.ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส 1/2556, 2/2556, 1/2557, 
2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2562 

0 3 

4.  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาข้ันสูง 1/2560, 1/2561, 1/2562 3 0 
5.  การออกแบบวงจรดิจิตอลข้ันสูง 1/2560 3 0 
6.  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2556, 2/2556, 1/2557, 

2/2557, 1/2558, 2/2558, 
1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560 

0 3 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

4.1.1  ตํารา / หนังสือ 

วช.05 
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4.1.2  บทความวิชาการ 
4.2  ผลงานวิจัย 

4.2.1บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ (Proceeding) 
 

 - ระดับชาติ 
จัตุพงศ  นามโสม ,อังคณา  เจริญมี,  และ  วิทยา  ชํานาญไพร, (2561). “แนวทางการ

พัฒนาเครื่องขยายสัญญาณเสียงดิจิตอลดวยไมโครคอลโทรเลอร 8 บิท”.การ
ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี10.โรงแรมราชศุภมิตร อาร.เอส. โฮเต็ล 
(R.S. Hotel)อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี,1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2561,หนา 509-511 

 - ระดับนานาชาติ 
Juttupong Namsom, Angkana Charoenmee , Vithaya Chamnanphrai and  

Piyanut Rattha, ( 2019) .  “ Development Guideline of Digital Audio 
Amplifier ( Class- D)  Based on FPGA” . InThe 11th  International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well- Being  (STISWB XI) , Johor Bahru, Malaysia, pp.471-476,  29 July -1 
August 2019. 

Angkana Charoenmee, Vithaya Chamnanphrai, NatthawutChalat-
auea,Sinlapachai Suphan,Juttupong Namsom and Parichat Kinnaree,(2019). 
“ Hi- End digital audio media player base on FPGA” ,inThe  11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-  Being (STISWB XI) , Johor Bahru,  Malaysia, pp.459-464, 
29 July -1 August 2019. 

4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
 - ระดับชาติ 
  - 
- ระดับนานาชาติ 
    - 
4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
- 
4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  
 - 
5. อ่ืนๆ ............ 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล นายธนา ภูขลิบมวง 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1 Antenna Engineering 
1.2 Microwave Engineering 
1.3 Optical Communications 
2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา  
2.1 อบรมหลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหวางวันท่ี30 
กรกฎาคม–1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ผูจัดโครงการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2.2 อบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการโทรทัศนดิจิตอลภาคพ้ืนดิน” ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ระหวางวันท่ี 26–27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ผูจัดโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
2.3 อบรมหลักสูตร “พัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา” ณ โรงแรมราชาวดีรี
สอรท แอนด โฮเทล จังหวัดขอนแกน ระหวางวันท่ี 17–18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 ผูจัดโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2.4 อบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนานักวิจัยหนาใหม” ณ. ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี 23– 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผูจัดโครงการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2.5 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณระบบราง ครั้งท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 20-21 เมษายน 2562 และ ณ การรถไฟแหง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแกน และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 22-
24 เมษายน 2562  ผูจัดโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน1 ตุลาคม 2547 ถึงปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 15 ป 1 เดือน 

ชื่อรายวิชาท่ีสอน 
ภาค/ปการศึกษา 

ท่ีสอน 

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดาห 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัติ 

1. การสื่อสารทางแสง 1/2558, 2/2561,1/2562 3 0 

2. ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง 1/2558, 2/2561,1/2562,  0 3 

3. การวิเคราะหโครงขาย 1/2562 3 0 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

วช.05 
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4.1.1  ตํารา / หนังสือ  
- 

4.1.2  บทความวิชาการ  
4.2  ผลงานวิจัย 
4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ (Proceeding) 
 - ระดับชาติ  
 ธนา ภูขลิบมวง, ปราการ ทองใบ และ นิรุตม กุลสุวรรณ, (2557) “การเพ่ิมแบนดวิดทของ

สายอากาศรองส่ีเหล่ียมปอนสัญญาณดวยสายนําสัญญาณระนาบรวมโดยการ
แทรกสตับ”การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้ ง ท่ี 6 ณ. มาริไทม ปารคแอนสปารีสอรท จังหวัดกระบี่ วันท่ี 26-
28 มีนาคม 2557, หนา 677-680. 

- ระดับนานาชาติ 
 Puklibmoung T, Thongbi P and Ginsuwan N, ( 2014)  “ A Compact Dual band  

ACS- Fed Monopole  Antenna for WLAN Applications” The 6th 
International Conference on Science,Technology and Innovation For 
Sustainable Well- Being ( STISWB VI) , Apsara Angkor Resort &Conference, 
Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28 - 30 August 2014, pp.408-411. 

4.2.2 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
- ระดับชาติ 
- 
- ระดับนานาชาติ 
  - 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล นายวิทยา ชํานาญไพร 
  

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ  
1.1 ระบบคอมพิวเตอร, อิเล็กทรอนิกส 
1.2 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนกิส 
1.3 ระบบควบคุมอยางอัตโนมัติระบบสมองกลฝงตัว 
1.4 ออกแบบเครือขายไรสาย,อิเล็กทรอนิกสกําลัง,อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเกษตรอยางฉลาด, IoT 

และพัฒนาชนบท 
2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 

2.1 หัวขอการฝกอบรม 
 - 

2.2 หัวขอการเปนวิทยากร 
 - 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน 5 มิถุนายน2539 ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 22 ป 10 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 

 
ภาค/ปการศึกษา 

ท่ีสอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ

1.  ไมโครโพรเซสเซอร 1/2556, 2/2556, 
1/2557, 2/2557, 

1/2558, 2/2558, 

1/2559, 2/2559, 
1/2560, 2/2560 

3 - 

2.  ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1/2556, 2/2556, 
1/2557, 2/2557, 
1/2558, 2/2558, 

1/2559, 2/2559, 
1/2560, 2/2560 

- 3 

3.  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลข้ัน
สูง 

2/2560 3 - 

4.การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2556, 2/2556, 
1/2557, 2/2557, 
1/2558, 2/2558, 

1/2559, 2/2559, 
1/2560, 2/2560 

  

วช.05 
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4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

4.1.1 ตํารา / หนังสือ   
- 

4.1.2 บทความทางวิชาการ 
- 
 

4.2  ผลงานวิจัย 
4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ(Proceeding) 

- ระดับชาติ 
ศิริวัฒน วสุนธราเจริญ และ วิทยา ชํานาญไพร. 2559. ประเมินคาความหนาแนนกําลัง

งานคล่ืนแมเหล็กไฟฟาแพรจากสถานีฐานโทรศัพทมือถือระบบสามจี การประชุม
วิชาการเครือขายวิสวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ ง 8. 
EENET2016 25-27 พฤษภาคม 2559 หนา 825 -828. 

 - ระดับนานาชาติ 
Angkana Charoenmee and Vithaya Chamnanphrai. 2017. Implementation of 

the Inter-IC Sound (I2S) bus on FPGA. The 9th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
IV) .  Kunming University of Sciences and Technology.  China.  26- 28 June 
2017, pp.209-213. 

Vittaya  Chamnanphai, Khuanchai  Pawasarn and Siriwat  Wasoontarajaroen. 
2017.  250W Low Cost Pure Sine Micro- Grid Tie Inverter Based on an 
Arduino Platform.  The 9th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB IV) , 
Kunming University of Sciences and Technology.  China.  26-28 June 2017. 
pp.295-299. 

4.2.2  บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
- ระดับชาติ 
  - 
 - ระดับนานาชาติ 

 - 
4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    

- 
4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  

- 
5. อ่ืน ๆ ............ 
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แบบผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาพรปานิคม 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1 Programmable Logic Controller (PLC), Microcontroller, Matlab, C,C++ 
1.2 Control system, State feedback Control, Sliding Mode Control, Nonlinear Control, 
1.3 Linear Quadratic Regulators  (LQRs) 
1.4 Chaos, Stabilization and Synchronization Chaotic system, Circuit Realization and 

Implementation 
1.5 Nonlinear stability analysis 
1.6 AI and Optimization problem 
1.7 Smart Farm, Intelligent irrigation system 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
2.1 หลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารุนท่ี 17”ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหวางวันท่ี 18–21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 จัดข้ึนโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
2. 2 หลั ก สู ต ร  “Project Thai- German Meister Branch Electrical Electronic Engineering” ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหวางวันท่ี
22 กุมภาพันธ–10 เมษายน พ.ศ. 2561จัดข้ึนโดย Handwerkskammer Aachen 
2.3 หลักสูตรTHAI MEISTER ELECTRICAL ENGINEERING, Advance Training course in Electrical 
Engineering at Education center BGE Aachen Tempelhofer Straße 15–17 Aachen, Germany 
from April 23rd-May 29th 2018by Handwerkskammer Aachen 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน 16 มิถุนายน2549ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 13 ป 3 เดือน 

ช่ือรายวิชาท่ีสอน 
ภาค/ปการศึกษา 

ท่ีสอน 

จํานวนชั่วโมงสอน/สปัดาห 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัติ 

1. ระบบควบคุมปอนกลับ 1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560, 1/2561, 2/2561 
1/2562, 2/2562 

3 0 

2. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 1/2559, 2/2559, 1/2560, 
2/2560 

3 0 

3. คณิตศาสตรวิศวกรรมประยุกต 3/2560, 3/2561 3 
 

0 
 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
4.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

4.1.1  ตํารา / หนังสือ 

วช.05 
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4.1.2  บทความวิชาการ 
- 

4.2  ผลงานวิจัย 
4.2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ (Proceeding) 

- ระดับชาติ 
สุภาพร ปานิคม และกฤษณะพงษ พันธศรี. (2561). การซิงโครไนซระบบไฮเปอรเคออสเพ่ือความ

ปลอดภัยในการรับสงขอมูลดิจิทัล. ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 
41 วันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุนียแกรนดโฮเทล แอนด คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี, หนา 61-64. 

สุภาพร ปานิคม, อภิสิทธิ์  วงศละ, สาโรจน  มณีศรี, เอกพล  ขันสาลี, อดิเรก  จันตะคุณ, 
ศราวุฑ  คงลําพันธ.  (2562). ระบบจําลองการควบคุมอัตโนมัติแบบไรสายของ
โครงขายการจายน้ําอยางชาญฉลาดดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพน้ําหนักเฉล่ียหลาย
เซ็นเซอรสําหรับการทําเกษตรบริเวณกวาง. ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต ครั้งท่ี 11 วันท่ี 4-7 มิถุนายน 2562 ณ บานสวนคุณตา กอลฟ 
แอนด รีสอรทจังหวัดอุบลราชธานี, หนา 319-322. 

- ระดับนานาชาติ 
Panikhom S., Jantakhun A., Punsri K & Yindeemark A. (2018). Synchronization 

of chaotic circuit for the Lorenz system in voice secure 
communications.  Proceedings of the 1 6 th International Conference on 
Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology, 1 0 – 1 3  July, 2 0 1 9 , Hotel D Varee Pattaya, 
Chonburi, Thailand, pp.528-531. 

Janda T., Yindeemark A., Panikhom S., Jantakun A. (2019).A Simple Sinusoidal 
Oscillator Based on Single Voltage Differencing Gain Amplifier. 
Proceedings of the 1 6 th International Conference on Electrical 
Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology, 10–13 July, 2019, Hotel D Varee Pattaya, Chonburi, Thailand,  
pp.524-527. 

Panikhom, S., Hongsinee, P.,  Manhinlad, P., & Sao-keaw, P. (2019). An obstacle 
avoidance robot using chaotic route.  Proceedings of the 
1 1 stInternational Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well- Being.  2 9  August- 1  July 2 0 1 9 , Universiti Teknologi 
Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, pp.453-458. 

 
 

4.2.2   บทความวิจัย/บทความวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 
 
- ระดับชาติ 



146 
 

อดิเรก จันตะคุณ และสุภาพร ปานิคม (2559). การสังเคราะหวงจรเสมือนอุปกรณแบบ
ตอลงกราวนดดวยCCTA.วารสาร มทร .อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , ปท่ี 9 
ฉบับท่ี 1, มกราคม-เมษายน 2559, หนา 1-18 

 
      - ระดับนานาชาติ 

 
 

4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
- 

 
4.4  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม  

- 
5. อ่ืนๆ - 
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แบบผลงานทางวิชาการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล  นายเอกพล ขันสาลี 
 

1.  ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ 
1.1 วงจรความถ่ีวิทยุและความถ่ีไมโครเวฟ 
1.2 ระบบโทรคมนาคม 

2.  การฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา  
2.1 หัวขอการเปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดตั้งและซอมบํารุงเทคโนโลยีสิ่ง

อํานวยความสะดวกเพ่ือผูพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน รุน 8ณ อาคาร 18 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 1–3 มิ.ย. 2559 ผูจัดโครงการ สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

2.2 หัวขอการเปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดตั้งและซอมบํารุงเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือผูพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน รุน 9ณ อาคาร 18 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ระหวางวันท่ี 15–17 มิ.ย. 2560 ผูจัดโครงการ สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

2.3 หัวขอการเปนวิทยากรโครงการคายเสนทางสูวิศวกร ราชมงคลขอนแกน ครั้งท่ี 4 ระหวางวันท่ี 
6–22 ต.ค. 2560 ณ อาคาร 18 และอาคาร 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
ผูจัดโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

2.4 หัวขอการเปนผูรับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดตั้งและซอมบํารุงเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือผูพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน รุน 10 ระหวางวันท่ี 21-23 
มิ.ย. 2561ณ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ผูจัดโครงการ สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

2.5 หัวขอการเปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดตั้งและซอมบํารุงเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือผูพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน รุน 11 ระหวางวันท่ี 22-23 
ก.ค. 2562ณ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ผูจัดโครงการ สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
3. ประสบการณดานการสอนเริ่มสอน16 ธันวาคม2558. ถึง ปจจุบัน ระยะเวลาท้ังหมด 4 ป 1 เดือน 

วิชาท่ีสอน 
ภาค /ปการศึกษา ท่ี

สอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ

1. การสื่อสารทางแสง 2/2558 3 0 

2. ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 

2/2558,1/2559, 
1/2560, 2/2560, 
2/2561,2/2561 

0 1 

วช.05 
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วิชาท่ีสอน 
ภาค /ปการศึกษา ท่ี

สอน 

จํานวนช่ัวโมงสอน/
สัปดาห 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ

3. คณิตศาสตรวิศวกรรมประยุกต 

1/2559,1/2559, 
1/2560, 
1/2561,3/2561,1/2562 

3 0 

4. ปฏิบัติการกาสื่อสารทางแสง 1/2559, 1/2560 0 1 

5. การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

2/2559, 
2/2560,1/2561, 
2/2561, 1/2562 

3 0 

6. โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 2/2559, 1/2561 

1 6 

7. วิศวกรรมไมโครเวฟ 2/2561 3 0 

4.  ผลงานทางวิชาการ 
4.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

4.1.1  ตํารา / หนังสือ 
4.1.2  บทความทางวิชาการ 

- 
4.2  ผลงานวิจัย 

4.2.1 บทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ (Proceeding) 
- ระดับนานาชาติ 
Ekkaphol Khansalee, Wasuphon Promjoy, Chutipong Panaligul and 

Kidsanapong Puntsri. (2017).Development of Web-based Realtime 
Environment Monitoring Systems using ZigBee WirelessNetwork. 
STISWB2017, 9th, 26-28 June. 2017,pp. 278-280. 

Ekkaphol Khansalee, Kittipong Nuanyai and Yan Zhao. (2017). Design and 
Implementation of Class E Power Amplifier with Parallel Circuit for 
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4.2.2   บทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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4.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสตูรเดิมกบัหลักสตูรปรับปรุง  
(กรณีปรับปรุงหลักสตูร) 

1. ช่ือหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร อาชีพท่ีสามารถประกอบได สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 

 ปรับปรุงรอบ 5 ป 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา   

ศู นย ก ล า งมหา วิทย า ลั ย เทค โน โ ลยี - 
ราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมวิทยาเขต
ขอนแกนคณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

วิทยาเขตขอนแกนคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 

เปนหลักสูตรเฉพาะมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแกน 

รูปแบบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร   

ความรวมมือกับสถาบันอื่นเปนหลักสูตร
เฉพาะของมหา วิทยา ลัย เทคโนโลยี - 
ราชมงคลอีสาน 

- ความรวมมือกับสถาบันอื่นเปนหลักสูตร
เฉพาะของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี - 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

- เ ป น ห ลั ก สู ต ร เ ฉ พ า ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

  - ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทาง
วิชาชีพองคกรวิชาชีพสภาวิศวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 

- เพ่ิมเติมประเภทของหลักสูตร
ให ส อดคล อ ง ต ามรู ปแบบ
หลักสูตรปจจุบัน 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา 

  

1) วิศวกรดูแลระบบส่ือสาร โทรคมนาคม 
ดิจทัิล และอิเล็กทรอนิกส 

2) วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเกี่ยวกับ 
ระบบส่ือสารดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส 

3) ประกอบธุรกิจสวนตัว ดานระบบส่ือสาร 
โทรคมนาคม ดิจทัิล และอิเล็กทรอนิกส 

4) อาจารยผูสอนในระดับปริญญาตรีหรือตํ่า
กวา ในสาขาดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส 

 

1) วิศวกรดูแลระบบส่ือสาร โทรคมนาคม 
และดิจิทัลในสถานประกอบการหรือ
หนวยงานเอกชน 

2) วิ ศวกร ในอุ ตสาหกรรมการผ ลิ ต ท่ี
เกี่ยวกับ ระควบคุมอัตโนมัติ และระบบ
โทรคมนาคม ในสถานประกอบการหรือ
หนวยงานเอกชน 

3) ประกอบธุรกิจสวนตัว อาชีพอิสระ หรือ
เ จ า ขอ งกิ จ ก า ร  ในด า นสาข า วิ ช า
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

4) รับราชการ หรือปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจใน
หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ 

5) อาจารยผูสอนในระดับปริญญาตรีหรือ
ตํ่ากวานักวิชาการ หรือนักวิจัยหรือ
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุ บันในกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   

วช.07 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

1) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตรศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

2) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคมคณะ วิศวกรรมศา สตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน 

เปนหลักสูตรเฉพาะมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแกน 

 

2. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

ปรัชญา ความสําคัญ ปรัชญา  

ผลิตบัณฑิตให เปนผู มีความรู
ความเช่ียวชาญในการนําวิทยาการดาน
วิศวกรรมโทรคมนาคม ระบบดิจิตอล และ
อิเล็กทรอนิกส มาประยุกตใชเพ่ือประกอบ
อาชีพ สามารถพัฒนาความรูใหกาวหนาได
อย า งต อ เ น่ือง  เปน ผู มี วิ นัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และมนุษยสัมพันธอันดี 

ผ ลิต บัณฑิ ต ให เ ป น ผู มี ความรู ค ว าม
เ ช่ี ย วชาญในการ นํ า วิทยากา รด า น
วิศวกรรมโทรคมนาคม มาประยุกตใชเพ่ือ
ประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาความรูให
กาวหนาไดอยางตอเน่ือง มีวินัย คุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ม นุษ ย สั ม พั น ธ อั น ดี
ความสําคัญหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
มุงเนนเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับ
พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ทย า ลั ยฯ   แ ล ะ
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ มีความโดด
เดนในทักษะวิชาชีพเพ่ือความเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึง
เปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ 

เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี และมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 
 
ความสําคัญ เพ่ือใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
และ มาตรฐานวิชาชีพ 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

วัตถุประสงคของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1  เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติระดับปริญญา
ตรี ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
เ ชิ ง วิศวกรรม ด านอิ เ ล็กทรอนิกส  
ดิจิตอล และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถพิเศษ 
เ ข า ปฏิ บั ติ ง านควบ คุมด ว ย ร ะ บ บ
อิ เ ล็กทรอนิกส ในงานอุตสาหกรรม 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบดิจิตอล
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสารตางๆ โดยมีพ้ืนฐานใน
ดานการพัฒนา ออกแบบและวิจัย ท้ัง
สามารถนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการออกแบบ ติดต้ัง และทดสอบ
ได 

3 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีสามารถนําเทคโนโลยี
ไปประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือ
สรางนวัตกรรมใหมๆ สามารถชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในระดับ
ทองถิ่นได 

4 เพ่ือฝกฝนใหมีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัย
ในการคนควา และปรับปรุงตนเองให
กาวหนาอยูเสมอ สามารถแกปญหาดวย
หลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดวยหลัก
วิชาการท่ีมีการวางแผนและควบคุม
ตรวจสอบอยางรอบคอบ ซ่ึงกอใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 

5 เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความ
มีระเ บียบวิ นัย  ความซ่ือสัตย สุจริต             
ค ว า ม ข ยั นห ม่ั น เ พี ย ร  มี สํ า นึ ก ใ น
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 

1 เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติระดับปริญญาตรี 
ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานเชิง
วิศวกรรม ดานระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2 เ พ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถ เขา
ปฏิบัติงานควบคุมดวยระบบ ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร
ตางๆ โดยมีพ้ืนฐานในดานการพัฒนา 
ออกแบบและวิจัย ท้ังสามารถนําเสนอ
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการออกแบบ 
ติดต้ัง และทดสอบได 

3 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีสามารถนําเทคโนโลยีไป
ประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสราง
นวัตกรรมใหมๆ สามารถชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมในระดับทองถิ่นได 

4 เพ่ือฝกฝนใหมีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยใน
การค นคว า  และปรั บปรุ ง ตน เอง ให
กาวหนาอยูเสมอ สามารถแกปญหาดวย
หลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดวยหลัก
วิชาการ ท่ี มีการวางแผนและควบ คุม
ตรวจสอบอยางรอบคอบ ซ่ึงกอใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 

5 เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความมี
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย  ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย สุ จ ริ ต             
ค ว า ม ข ยั น ห ม่ั น เ พี ย ร  มี สํ า นึ ก ใ น
จรรยาบรรณแห ง วิชา ชีพ และความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 

เพ่ือตอบสนองตอความกาว หนา
ของเทคโนโลยีความตองการของ
ประเทศ สอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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3. โครงสรางหลักสูตร 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

และโทรคมนาคมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรบัปรงุ 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 149 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 142 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ยังคงเดิม
คือ 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะลดลง 7 หนวย
กิต จึงไดแบงออกเปน 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐานจากเดิม 
42 หนวยกิต เพิ่มเปน 57 หนวย
กิต เนื่องจากตองให ผู เ รียนมี
ความรูพื้นฐานครบถวน 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับจากเดิม 49
หนวยกิต ปรับเปนกลุมวิชาเฉพาะ
ดาน มีหนวยกิตเทาเดิมคือ49 
หนวยกิต แตแยกออกเปน กลุม
วิชาบังคับทางวิศวกรรม40 หนวย
กิ ต  แ ล ะ ก ลุ ม วิ ช า เ ลื อ ก ทา ง
วิศวกรรม จํานวน 9 หนวยกิต 
2.3  กลุมวิชาชีพเลือกจะถูกตัดไป
เนื่องจากไดปรับหนวยกิตไปอยู
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

3. กลุมวิชาเลือกเสรียังคงหนวยกิต
เทาเดิมคือ 6 หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หนวยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 

  1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร    6 หนวยกิต 

  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร    3 หนวยกิต 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร       3 หนวยกิต 

  1.3 กลุมวิชาภาษา              15 หนวยกิต 1.3 กลุมวิชาภาษา              15 หนวยกิต 

  1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ 

        คณิตศาสตร               6 หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                

 6 หนวยกิต 

2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ 113  หนวยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ 106 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน        42 หนวยกิต 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน          57 หนวยกิต / 

 2.1.1 กลุมวิชพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ 

วิทยาศาสตร21 หนวยกิต 

 2.1.2กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

36 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ          49 หนวยกิต 2.2 วิชาเฉพาะดาน49 หนวยกิต 

        2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

40 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก           22 หนวยกิต 2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

9 หนวยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 
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4. ช่ือรายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล

ในการ

ปรับปรุง 

2.หมวดวชิาชีพเฉพาะ 113หนวยกิต 
 
2.1 กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน        42 หนวยกิต 

2.หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 106   หนวยกิต 
 
2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน         57    หนวยกิต 

 

 
02-020-105 เคมีพื้นฐาน3(3-0-6) 
Fundamental of Chemistry 
คําอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ โครงสรางทาง
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของตารางธาตุพีริออดิก ธาตุ
เรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและแทรนสิชัน พันธะเคมี สมบัติ
ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี 
สมดุลไอออนในน้ํา จลนศาสตรเคมีไอออนในน้ํา จลนศาสตร
เคม ี
 

 
02-005-020-105เคมีพื้นฐาน3(3-0-6) 
Fundamental of Chemistry 
คําอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ โครงสรางทาง
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของตารางธาตุพีริออดิก ธาตุ
เรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและแทรนสิชัน พันธะเคมี สมบัติ
ของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี 
สมดุลไอออนในน้ํา จลนศาสตรเคมี 
 

 
ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
ระเบียบ
คณะ 
กรรมการ
สภาวิศวกร 

04-036-201กลศาสตรวิศวกรรม3(3-0-6) 
Engineering Mechanics 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการเบื้องตนของกลศาสตร แรง และโมเมนตของ
แรงระบบระบบแรง และผลลัพธของระบบแรง การสมดุล 
และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงใน
ชิ้นสวนของโครงสราง ชิ้นสวนภาพวัตถุของเคร่ืองจักรกล 
แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลศาสตร พลศาสตรของอนุภาค
และวัตถุ กฎขอสองของนิวตัน 
 

31-407-070-102กลศาสตรวิศวกรรม3(3-0-6) 
Engineering Mechanics 
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการเบื้องตนของกลศาสตร แรงและโมเมนตของแรง 
ระบบแรงและผลลัพธของระบบแรง สมดุลของอนุภาคและ
ไดอะแกรมวัตถุอิสระ การวิเคราะหโครงสรางสถิตยศาสตร
ของของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนที่ขอที่สองของนิวตัน งาน
และพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
ระเบียบ
คณะ 
กรรมการ
สภาวิศวกร 

04-040-101การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4) 
                 Basic Engineering Training 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
กับเคร่ืองมือวัดเคร่ืองมือกลพื้นฐาน ตลอดจนเคร่ืองมือ
อุปกรณตางๆ 

31-407-450-101 การฝกพื้นฐาน3(1-6-4) 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
      Basic Telecommunication 
                       Engineering Training 
คําอธิบายรายวิชา 
ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับ แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา  
กําลังไฟฟา กฎของโอหม วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟา
แสงสวาง อุปกรณปองกันไฟฟาและการปองกัน การตอ
สายดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน เคร่ืองมือวัดและ
เทคนิคการใช งาน เทคนิคการบัดกรี การประกอบ
วงจรไฟฟา หมอแปลงไฟฟาเบื้องตน เคร่ืองกําเนิดไฟฟา
เบื้องตน มอเตอรไฟฟาเบื้องตน หลักการของระบบไฟฟา
กําลัง 3 เฟส ความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานไฟฟา 
โทรคมนาคม 
 
 
 
 
 

ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
โดยเพิ่ม
วิชา
พื้นฐาน
ทางไฟฟา
และ
โทรคมนาค
ม 



155 
 

04-040-102เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
                 Engineering Drawing 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานงานเขียนแบบ  การเขียนแบบ
ตัวอักษร วิธีการฉายภาพการเขียนแบบภาพฉาย  การเขียน
แบบภาพตัดแบบตาง ๆ การกําหนดขนาด  คาพิกัดความ
เผ่ือ  การสเก็ตภาพ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพ
แยกชิ้นการเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน การเขียนแบบงาน
ดวยคอมพิวเตอร 
 

31-407-050-102  การเขียนแบบวิศวกรรม3(2-3-5) 
                       Engineering Drawing 
คําอธิบายรายวิชา 
การเขียนแบบตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบ
ภาพฉายและภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและคาพิกัด
ความเผ่ือ การเขียนแบบภาพตัดแบบตางๆ ภาพชวยและ
ภาพแผนคล่ี การสเก็ตภาพ การเขียนแบบภาพประกอบ
และภาพแยกชิ้น การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 
ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
ระเบียบ
คณะ 
กรรมการ
สภาวิศวกร 

04-060-101การโปรแกรมคอมพิวเตอร3(2-3-5) 
                 Computer Programming 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนขององคประกอบ
ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผล
อิเล็กทรอนิกส การพัฒนาโปรแกรม ผังงาน โครงสรางขอมูล
และ ตั ว แปร  ก า ร ดํ า เนิ น ง านทางค ณิตศาสตร และ
ตรรกศาสตร การรับขอมูล และการสงออก การติดตอกับ
ผูใช การเขียนโปรแกรมโครงสราง คําส่ังตัดสินใจ และคําส่ัง
ทํางานแบบวนรอบ โปรแกรมยอย ฟงกชัน ขอมูลชนิด
โครงสราง แถวลําดับ และการดําเนินงานเกี่ยวกับแฟมขอมลู 
สวนปฏิบัติการเนน การออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อ
แกปญหา โจทยเฉพาะที่สอดคลองเนื้อหาดังกลาวขางตน 
 

31-407-100-101การเขียนโปรแกรม             3(2-3-5) 
คอมพิวเตอร 
Computer Programming 
คําอธิบายรายวิชา 
แนวคิดและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การอันตร
กิริยา (Interaction) ระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การ
ประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง 
การประยุกต ใช โปรแกรมด วยภาษาระดับ สูง  การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิศวกรรม 

 
ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
ระเบียบ
คณะ 
กรรมการ
สภาวิศวกร 

04-050-201 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
                 Electric Circuits 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาองคประกอบวงจรไฟฟา กฎของโอหมและเคอรชอฟฟ 
การวิเคราะหวงจรแบบโหนด และเมซ วงจรสมมูลยเทวินิน 
และนอรตัน วงจรรีโซแนนซ กําลังไฟฟาสามเฟส วงจรอันดับ 
1 อันดับ 2 แผนภาพเฟเซอรการวิเคราะหผลตอบสนองเชิง
เวลาของวงจรดวยสัญญาณแบบตางๆความถี่ เชิ งซอน 
ความสัมพันธของผลตอบสนองเชิงเวลากับความถี่ การ
วิเคราะหวงจรในระนาบ S ฟงกชันวงจรขายเบื้องตน 
 

31-407-450-201 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
                 Electric Circuits 
คําอธิบายรายวิชา 
องคประกอบวงจรไฟฟา ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิเคราะห
วงจรดวยวิธีโนด เมช ทฤษฎีเทวินิน ทฤษฎีนอรตัน ความ
ตานทาน ความเหน่ียวนํา และความจุไฟฟา เฟสเซอร
ไดอะแกรม วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง วงจร
กําลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟา 3 เฟส 

 
ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
ระเบียบ
คณะ 
กรรมการ
สภาวิศวกร 

04-050-202อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
                 Engineering Electronics 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาอุปกรณสารกึ่งตัวนําพื้นฐาน คุณสมบัติทางกระแส 
แรงดันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและความถี่ การวิเคราะห
และออกแบบของวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบ
ของวงจรทรานซิสเตอรไบโพลาจังกชั่น วงจรทรานซิสเตอร
สนามไฟฟา วงจรเอสซีอาร วงจรไตรแอค และวงจรไดแอค 
วงจรแหลงจายไฟเล้ียง วงจรออปแอมปพื้นฐาน การใชออป
แอมปเปนวงจรขยาย การประยุกตใชงานออปแอมป 
 
 
 

31-407-450-203อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  3(3-0-6) 
                       Engineering Electronics 
คําอธิบายรายวิชา 
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา  คุณลักษณะทางกระแส แรงดันและ
ความถี่ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  การวิเคราะหและ
ออกแบบวงจรไดโอด  การวิเคราะหและออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอรชนิด BJT  MOS  CMOS และ BiCMOS  
วงจรขยายออปแอมปและการประยุกต ใช งาน ชุด
แหลงจายไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
ระเบียบ
คณะ 
กรรมการ
สภาวิศวกร 
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 31-407-450-202ปฏิบัติการวงจรไฟฟา1(0-3-1) 
Electric Circuits Laboratory  
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบั ติการเกี่ยวกับองคประกอบวงจรไฟฟา ทฤษฎี
วงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด เมช ทฤษฎีเทวิ
นิน ทฤษฎีนอรตัน ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา และ
ความจุไฟฟา เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรอันดับหนึ่งและ
วงจรอันดับสอง วงจรกําลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟา 
3 เฟส 
 

ยายมากลุม
วิชาชีพ
บังคับ 

 31-407-450-204ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส1(0-3-1) 
วิศวกรรม 
                       Engineering Electronics  
                       Laboratory  
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ  คุณลักษ ณ ะทางกระแส 
แรงดันของไดโอด  การประยุกตใชงานวงจรไดโอด คุณ
ลักษ ณ ะทางกระแส แรงดันของทรานซิสเตอรแบบตางๆ  
การใชทรานซิสเตอรเปนสวิตชและวงจรกลับสัญญาณ 
วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใชงาน วงจร
แหลงจายไฟ  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
 

ยายมากลุม
วิชาชีพ
บังคับ 

 31-407-450-205 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
Electromagnetic Fields 
คําอธิบายรายวิชา 
การวิเคราะหเวคเตอร สนามไฟฟาแบบสถิตย กฎของคู
ลอมบ ความเขมของสนามไฟฟา กฎของเกาส ทฤษฎีได
เวอรเจนซ งาน พลังงานและศักยไฟฟา กระแสการพาและ
กระแสการนํา ความหนาแนนกระแส ตัวนํา สภาพการนํา
ไฟฟาและความตานทาน ความจุไฟฟาและวัสดุไดอิเล็ก
ตริก สมการของลาปลาซ สนามแมเหล็กแบบสถิตยและกฎ
ข อ งแ อ ม แป ร  วั ส ดุ แ ม เ ห ล็ ก  แ ร ง แ ล ะ แ ร งบิ ด ใน
สนามแมเหล็ก ความเหนี่ยวนําและวงจรแมเหล็ก กฎ
ของฟาราเดย และกฎของเลนส สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปร
ผันตามเวลา สมการของแมกซเวลล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยายมากลุม
วิชาชีพ
บังคับ 
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 31-407-450-206 วงจรดิจิทลัและการออกแบบ  3(3-0-6) 
ลอจิก 
                       Digital Circuits and Logic Design 
คําอธิบายรายวิชา 
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน ทฤษฎีบทของเดอร
มอรแกน ตารางความจริง ลอจิกเกต การเขียนสวิทชิง
ฟงกชัน มินเทอมและแมกซเทอม การลดรูปสมการบูลลีน
โดยใชแผนผังคารโนห การออกแบบวงจรแบบจัดหมู วงจร
เขารหัส/ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ/ดีมัลติเพล็กซ วงจร
รวมลอจิกเกตแบบTTL/CMOS รวมทั้งคุณสมบัติทางไฟฟา 
ฟลิปฟลอปชนิดตางๆ ชนิดของวงจรลําดับ การออกแบบ
วงจรเชิงลําดับ วงจรนับ ชิฟตรีจิสเตอร หนวยความจํา การ
ออกแบบโดยใชสเตทแมชชีน วงจรแปลงสัญญาณแอ-นา
ลอกเปนดิจิทัล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนา
ลอก การจําลองวงจรดิจิทัล และอุปกรณทางลอกจิกที่
โ ป ร แ ก ร ม ไ ด  เ ช น  PLD  CPLDแ ล ะ FPGA 
ไมโครคอมพวิเตอรและไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน 
 

ยายมากลุม
วิชาชีพ
บังคับ 

 31-407-450-207 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและ  1(0-3-1) 
                       การออกแบบลอจิก 
                       Digital Circuits and logic Design   
                       Laboratory 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ลดรูปลอจิกฟงกชันโดยใชพีชคณิตบูลีน
และแผนผังคารโนห วงจรคอมไบเนชัน วงจรเขารหัส/
ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ/ดีมัลติเพล็กซ วงจรเชิงลําดับ 
วงจรนับ ชิฟรีจีสเตอร หนวยความจํา ออกแบบโดยใชส
เตทแมชชีน วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล 
วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนะล็อก จําลองวงจร
ดิจิทัลและอุปกรณทางลอจิกที่โปรแกรมได PLD CPLD 
FPGA 
 

ยายมากลุม
วิชาชีพ
บังคับ 

 31-407-450-301ระบบควบคุม   3(3-0-6) 
                      Control Systems 
คําอธิบายรายวิชา 
แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบควบคุม ฟงกชันกถาย
โอน แบบจําลองระบบบนโดเมนเวลา และโดเมนความถี่ 
แบบจําลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบ
อันดับหนึ่งและอันดับสอง การควบคุบแบบวงรอบเปดและ
วงรอบปด การควบคุมแบบปอนกลับและความไว ชนิดของ
การควบคุมแบบปอนกลับ หลักการและเง่ือนไขของระบบ
ที่มีเสถียรภาพ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 
 
 
 
 
 
 

ยายมากลุม
วิชาชีพ
บังคับ 
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 31-407-450-302 เคร่ืองจักรกลไฟฟา   3(3-0-6) 
                      Electrical Machine 
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการเคร่ืองจักรกลไฟฟา เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง
การเร่ิมตนทํางานและการควบคุมความเร็วเคร่ืองจักรกล
ไฟฟากระแสตรง เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสสลับการ
เร่ิมตนทํางานและการควบคุมความเร็วเคร่ืองจักรกลไฟฟา
กระแสสลับ ระบบควบคุมและการใชในงานอุตสาหกรรม   
 

เพิ่มเขามา
เพื่อใหครบ
องคความรู
ดาน
เคร่ืองกล
ไฟฟาตาม
เกณฑของ
สภาวิศวกร 

2.2กลุมวิชาชีพบังคับ 49 หนวยกิต 
 

2.2กลุมวิชาชีพบังคับ 49 หนวยกิต  

04-022-201หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(2-3-5) 
                 Fundamentals of Electrical  
                 Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิเคราะหวงจรไฟฟา
กระแสตรงและไฟฟากระแสสลับเบื้องตน แรงดันไฟฟา 
กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา พื้นฐาน
เคร่ืองจักรกลไฟฟา ไดแก เคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา 
และการประยุกตใชงานหลักการของระบบไฟฟากําลัง 3 
เฟส วิธีการสงจายกําลังไฟฟา พื้นฐานเคร่ืองมือวัดไฟฟา 
 

 ยายไปอยู
กลุม
วิชาชีพ
พื้นฐาน
และรวม
กับวิชา 
การฝก
พื้นฐาน
วิศวกรรม 

04-051-202  ปฏิบัติการวงจรไฟฟา1(0-3-1) 
                  Electric Circuits Laboratory  
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบั ติการ เกี่ ย วกับ เ ร่ือง ท่ี เ รียนในวิชา  04-050-201
วงจรไฟฟา 
 
 

 กลุม
วิชาชีพ
พื้นฐาน 

04-051-203 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิสวิศวกรรม1(0-3-1) 
                 Engineering Electronics Laboratory  
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนในวิชา 04-050-202
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
 

 กลุม
วิชาชีพ
พื้นฐาน 

04-051-204 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
                 Electronic Circuits Analysis  
คําอธิบายรายวิชา 
โครงสรางพื้นฐานของออปแอมป วงจรขยายและวงจรขยาย
กําลัง วงจรเปรียบเทียบวงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรอง
แอ็กทิฟ วงจรแปลงสัญญาณ วงจรขยายอินสทรูเมนตเตชัน 
วงจรควบคุมแรงดันคงที่ การวิเคราะหวงจรภายในไอซี
ดิจิตอลชนิดตางๆ พื้นฐานการออกแบบวงจรรวม การใช
โปรแกรมชวยในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
 
 
 
 

31-407-452-305การวิเคราะห                     3(3-0-6) 
วงจรอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Circuits Analysis  
คําอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานของออปแอมป  การใชออปแอมปในวงจรขยาย
และวงจรขยายกําลัง วงจรเปรียบเทียบวงจรกํา เนิด
สัญญาณ วงจรกรองแอ็กทีฟ  วงจรแปลงสัญญาณ 
วงจรขยายอินสทรูเมนตเตชัน การใชโปรแกรมชวยในการ
วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

ยายไปกลุม
วิชาเลือก 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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04-051-205วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 3(3-0-6) 
Digital Circuits and Logic Design 
คําอธิบายรายวิชา 
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน ทฤษฎีบทของเดอร
มอรแกน ตารางความจริง ลอจิกเกต การเขียนสวิทชิง
ฟงกชัน มินเทอมและแมกซเทอม การลดรูปสมการบูลลีน
โดยใชแผนผังคารโนห การออกแบบวงจรแบบจัดหมู วงจร
เขารหัส/ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ/ดีมัลติเพล็กซ วงจรรวม
ลอจิกเกตแบบTTL/CMOS รวมทั้งคุณสมบัติทางไฟฟา ฟลิป
ฟลอปชนิดตางๆ ชนิดของวงจรลําดับ การออกแบบวงจรเชิง
ลําดับ วงจรนับ ชิฟตรีจิสเตอร หนวยความจํา การออกแบบ
โดยใชสเตทแมชชีน วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอกเปน
ดิจิตอล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนแอนาลอก การ
จําลองวงจรดิจิตอล และอุปกรณทางลอกจิกที่โปรแกรมได 
เชน PLD  CPLD และ FPGA ไมโครคอมพิว เตอรและ
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน 
 

 ยายไปกลุม
วิชาชีพ
พื้นฐาน 

04-051-206ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล1(0-3-1) 
                 Digital Circuits Laboratory  
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา 04-051-205 วงจร
ดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 
 

 ยายไปกลุม
วิชาชีพ
พื้นฐาน 

04-051-207สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
Electromagnetic Fields 
คําอธิบายรายวิชา 
การวิเคราะหเวคเตอร กฎของคูลอมบ ความเขมของ
สนามไฟฟา กฎของเกาส ทฤษฎีไดเวอรเจนซ งาน พลังงาน
และศักยไฟฟา กระแส ความหนาแนนกระแสและตัวนํา 
ความจุไฟฟาและวัสดุไดอิเล็กตริก สมการของลาปลาซ กฎ
ของแอมแปรและสนามแม เหล็ก แรงและแรงบิดใน
สนามแมเหล็ก ความเหนี่ยวนําและวงจรแมเหล็ก กฎของฟา
ราเดย และกฎของเลนส สนามแมเหล็กไฟฟา สมการของ
แมกซเวลล เง่ือนไขขอบเขต และคล่ืนระนาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยายไปกลุม
วิชาชีพ
พื้นฐาน 
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04-051-208หลักการของระบบส่ือสาร3(3-0-6) 
                 Principle of Communication Systems 
คําอธิบายรายวิชา 
สัญญาณและระบบเบื้องตนสเปกตรัมของสัญญาณการ
ประยุกตใชอนุกรม ฟูริเยรและการแปลงฟูริเยรการมอดูเลต
แบบแอนาลอก (AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM) สัญญาณ
รบกวนในการส่ือสารเบสแบนดมอดูเลชั่นทฤษฎีการชักคา
และการจัดระดับสัญญาณการมอดูเลตแบบพัลส (PAM, 
PCM, DM) การมัลติเพล็กซสัญญาณ (FDM, TDM) สายสง
สัญญาณการแพรกระจายคล่ืนไมโครเวฟส่ือสารดาวเทียม
ส่ือสารทางแสงเบื้องตน 

31-407-451-203หลักการส่ือสาร  3(3-0-6) 
Principle of Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
รูปแบบการส่ือสารแบบสายและไรสายสัญญาณและระบบ
เบื้องตน สเปคตรัมของสัญญาณ การประยุกตของอนุกรม
ฟูริเยรและการแปลงฟูริเยร การมอดูเลตสัญญาณแอ
นะล็อก AM DSB SSB FM NBFM WBFM PM สัญญาณ
รบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก การมอดูเลตไบนารี
เบสแบนด ทฤษฎีการสุมของไนควิสทและการควอนไตซ 
การมอดูเลตพัลสเชิงแอนะล็อกพัลสโคดมอดูเลชัน เดล
ตามอดูเลชันการมัลติเพล็กซทางเวลา การมัลติเพล็กซทาง
ความถี่ หลักการเบื้องตนของสายสงสัญญาณ การแพร
คล่ืนวิทยุ การส่ือสารไมโครเวฟ การส่ือสารดาวเทียม การ
ส่ือสารทางใยแกวนําแสง 
 

ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
ระเบียบ
คณะ 
กรรมการ
สภาวิศวกร 

04-051-209  เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
                 Economics for Engineers 
คําอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานวิศวกรรมตนทุน การ
คํานวณดอกเบี้ยการหามูลคาปจจุบันและมูลคารายป การ
หาอัตราผลตอบแทน การหาผลประโยชนตอเงินลงทุน หา
คาเส่ือมราคา จุดคุมทุน การทดแทนทรัพยสินและการ
วิเคราะหเงินเฟอ และการวเิคราะหการตัดสินใจในโครงการ
ตางๆ 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-051-210 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
                 Applied Engineering Mathematics 
คําอธิบายรายวิชา 
การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร พีชคณิต
เชิงเสน เมตริกซ เวกเตอรแคลคูลัส การสงคงรูป 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-051-211 การวิเคราะหวงจรขาย 3(3-0-6) 
Network Analysis 
คําอธิบายรายวิชา 
คุณลักษณะและการโทโปโลยีของวงจรขาย การวิเคราะห
วงจรขายแบบโหนดลูปและคัตเซท สมการสภาวะของวงจร
ขาย การแปลงลาปลาซ และการประยุกตเพื่อวิเคราะหวงจร
ขายตามทฤษฎีวงจรแบบตางๆ การวิเคราะหฟงกชันของ
วงจรขาย ผลตอบสนองในเชิงความถี่และการประยุกต
ออกแบบวงจรกรองความถี่ชนิดตางๆ ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563  
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04-051-211ไมโครโพรเซสเซอร 3(3-0-6) 
                 Microprocessor 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเขียนโปรแกรม การแปลภาษา
แอส เซมบ ลี เป นภาษา เค ร่ื อ ง  ก า ร เ ขี ยน โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี การตรวจสอบแกไขโปรแกรม ฮารดแวร
ของระบบไมโครโพรเซสเซอร ซีพียู ระบบหนวยความจํา 
ระบบอินพุต ระบบเอาตพุต และอินเตอรรัพต 
 

 ยายไปกลุม
วิชาชีพ
เลือก 

04-051-313ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 3(3-0-6) 
                 Microprocessor Laboratory 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนในรายวิชา 04-051-312 ไมโคร
โพรเซสเซอร 
 

 ยายไปกลุม
วิชาชีพ
เลือก 

04-051-314หลักการวัดและเคร่ืองมือวดั  3(3-0-6) 
ทางไฟฟา 
                 Principle Electrical Measurements  
and Instrumentation 
คําอธิบายรายวิชา 
หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา ประเภทและ
คุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัด
กระแสและแรงดันของไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับโดยใช
การวัดทางแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกําลัง ตัวประกอบ
กําลัง และพลังงาน การวัดคาความเหน่ียวนําและคาความจุ 
การวัดความถ่ีคาบเวลาและชวงเวลา สัญญาณรบกวน ความ
ตานทาน และทรานสดิวเซอร 

31-407-451-201เคร่ืองมือวัดและการวดั 3(3-0-6) 
ทางไฟฟา 
                       Electrical Instrumentations and    
                       Measurements 
คําอธิบายรายวิชา 
หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา ประเภทและลักษณะ
ของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสและ
แรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับโดยใชเครื่องมือวัด
แบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกําลัง ตัวประกอบกําลังและ
พลังงาน การวัดความตานทาน ความเหน่ียวนําความจุไฟฟา 
ความถ่ีและคาบเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอรและ
การเทียบมาตรฐาน 
 

ปรับรหัส
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
ระเบียบ
คณะ 
กรรมการ
สภาวิศวกร 

04-051-315ระบบควบคุมปอนกลับ 3(3-0-6) 
                 Feedback control system 
คําอธิบายรายวิชา 
ระบบควบ คุมแบบวง เปดและวงป ด  การวิ เ คราะห
บล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการไหลของสัญญาณ การ
แทนระบบทางกายภาพดวยสมการของคณิตศาสตร และท
รานสเฟอรฟงกชัน การวิเคราะหผลตอบสนองชั่วครู การ
วิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี่การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม โลกัส
ของราก แผนภาพไน-ควิสต แผนภาพโบเด การวิเคราะห
เสถียรภาพของระบบควบคุม 
 

 เปล่ียนรหัส
และชื่อวิชา
ยายไปกลุม
วิชาชีพ
พื้นฐาน 

04-051-316การเตรียมโครงงานวิศวกรรม   1(1-0-2) 
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
                Electronics and Telecommunication  
                Engineering Pre-Project 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาถึงขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวขอโครงงาน ศึกษา
ปญหาเพื่อทําโครงงานการเสนอบทความประกอบการ
สัมมนา วิธีการพิมพปริญญานิพนธ 

31-407-451-303การเตรียมโครงงานวิศวกรรม  1(1-0-2) 
โทรคมนาคม 
       Telecommunication Engineering  
Pre-Project 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาถึงขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวขอโครงงาน 
ศึ กษาปญหา เพื่ อทํ า โ คร ง ง านการ เสนอบทความ
ประกอบการสัมมนา วิธีการพิมพปริญญานิพนธ 
 

เปล่ียนรหัส 
ชื่อรายวิชา 
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04-051-417โครงงานวิศวกรรม   3(1-6-4) 
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
                Electronics and Telecommunication  
                Engineering Project 
คําอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาและคนควาหัวขอที่มีความสัมพันธกับโครงงาน 
และการประยุกตใชเทคโนโลยีใหมในการวางแผน จัดทํา 
หรือผลิตสรางผลงานอันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมา
โดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม การใชเคร่ืองมือและวัสดุ
อุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่ สุด นําผลงานเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน 
 

31-407-451-407 โครงงานวิศวกรรม              3(1-6-4) 
       โทรคมนาคม 
                       Telecommunication Engineering  
Project 
คําอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาและคนควาหัวขอที่มีความสัมพันธกับโครงงาน 
และการประยุกตใชเทคโนโลยีใหมในการวางแผน จัดทํา 
หรือผลิตสรางผลงานอันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียน
มาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม การใชเคร่ืองมือและวัสดุ
อุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่สุด นําผลงานเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน 

เปล่ียนรหัส 
ชื่อรายวิชา 

04–031-308 การเตรียมความพรอมกอน 2(2-0-4) 
สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรม 
Pre-Cooperative Education for 
                 Engineering  
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การนําเสนอโครงการ/ผลงาน อาชีวอนา
มัยความปลอดภัยในโรงงาน และ5ส. การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองคกร ทักษะความพรอมในการปฏิบัติงาน   
ทั กษะก าร ส่ื อสารและกา รทํ า ง าน เป นที ม   ทั กษะ
คอมพิวเตอร  ทักษะภาษาตางประเทศ  ทักษะการคิดเชิง
สรางสรรคและนวัตกรรม   ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา
และการตัดสินใจ  ทักษะการวางแผน  ทักษะการคิด
วิเคราะหเชิงกลยุทธ และอื่น ๆ ตามที่สาขาพิจารณา 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-051-418สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรม 2(2-0-4) 
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
Cooperative Education for Electronics  
                 and Telecommunication Engineering  
คําอธิบายรายวิชา 
     ศึกษา และฝกปฏิบัติงานในหนวยงานของภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสถานประกอบการอยางมีระบบ 
โดยนําเอาความรูความสามารถและทักษะที่ไดศึกษาตาม
หลักสูตรฯ ไปประยุกตใชงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
พนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการที่เขาปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และจัดทํา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยนิเทศ งานสหกิจ พนักงานที่ปรึกษา และประเมินผล
การปฏิบัติงานสหกิจ 

31-407-451-408 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรม  2(2-0-4) 
      โทรคมนาคม 
      Cooperative Education for  
                      Telecommunication Engineering  
คําอธิบายรายวิชา 
     ปฏิบัติงานในหนวยงานของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชนและสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยนําเอา
ความรูความสามารถและทักษะที่ไดศึกษาตามหลักสูตรฯ 
ไปประยุกตใชงานตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่
ปรึกษาของสถานประกอบการที่เขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และเสนอแนวทางการแกไข
ปญหา นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีอาจารยท่ีปรึกษา อาจารย
นิเทศ งานสหกิจ พนักงานที่ปรึกษา และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปล่ียนรหัส 
ชื่อรายวิชา 
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 31-407-451-202สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
                       Signals and Systems 
คําอธิบายรายวิชา 
ระบบสัญญาณแบบตอเนื่อง ระบบสัญญาณแบบไม
ตอเนื่อง ระบบที่ไมแปรตามเวลาเชิงเสน การวิเคราะห
สัญญาณโดยใชการแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ และ
การแปลงแบบ Z การประยุกตใชงานสัญญาณและระบบ 
การวิเคราะหสัญญาณและระบบดวยเทคนิคสมัยใหม 
 

ยายจาก
กลุมวิชา
เลือกปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
หลักเกณฑ
สภาวิศวกร 

 31-407-451-301การส่ือสารขอมูลและเครือขาย3(3-0-6) 
Data Communication and  
                       Networking 
คําอธิบายรายวิชา 
การส่ือสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน สถาปตยกรรม
เครือขายแบบชั้น โพรโทคอลติดตอแบบจุดตอจุดและการ
เชื่อมโยง แบบจําลองการประวิงในเครือขายขอมูล โพรโท
คอลใน การควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุมอัตรา
การไหล การควบคุมขอผิดพลาด เครือขายทองถิ่น 
เครือขายสวิตชิง การจัดเสนทางในเครือขายขอมูล ความ
ปลอดภัยบนเครือขาย เครือขายคลาวด สถาปตยกรรมและ
ระบบ มาตรฐานการส่ือสารขอมูลและเครือขาย    
 

ยายจาก
กลุมวิชา
เลือกและ
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
หลักเกณฑ
สภาวิศวกร 

 31-407-451-302สายสงและ                     3(3-0-6) 
โครงขายการส่ือสาร 
                       Communication Networks and  
                       Transmission Lines  
คําอธิบายรายวิชา 
การส่ือสารแบบใชสายและการส่ือสารแบบไรสาย โครงขาย
การส่ือสารแบบใชสาย เมตริกซ Y Z F G H ความสัมพันธ 
การเชื่อมตอและวงจรพื้นฐาน การแปลงโครงขาย ปริมาณ
การสง เทคนิคการสรางวงจรสงสัญญาณ วงจรกรอง ตัว
ลดทอน การแมตซอิมพีแดนซ ทฤษฎีสายสง สมการ และ
ผลเฉลยสําหรับความถี่ ตํ่า ความถี่กลาง และความถี่สูง 
คาคงที่ปฐมภูมิและคาคงที่ทุติยภูมิ คล่ืนตกกระทบและ
คล่ืนสะทอน คาอัตราสวนคล่ืนนิ่ง คุณลักษณะสายสงที่ตอ
ดวยโหลดแบบลัดวงจร เปดวงจร และโหลดใด ๆ สายสงไร
การสูญเสีย และสายสงที่มีการสูญเสีย การสะทอนกลับใน
เชิงเวลา แผนภาพการสะทอนกลับ สัญญาณแทรกขาม
ขอบเขตระยะใกลและสัญญาณแทรกขามขอบเขต
ระยะไกล การสงสัญญาณผลตาง องคประกอบสายสง 
ประเภทสายสง สายสงแบบเกลียวคูที่ไมมีการหอหุม สาย
สงแกนรวม และมาตรฐานของสายสงในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

ยายจาก
กลุมวิชา
เลือกและ
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
หลักเกณฑ
สภาวิศวกร 
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 31-407-451-401การส่ือสารดิจิทัล3(3-0-6) 
                       Digital Communication  
คําอธิบายรายวิชา 
ทฤษฎีบทความนาจะเปนและการตัวแปรสัญญาณสุม 
สัญญาณสนาม แถบสัญญาณ ความถี่ไนควิสตนอยสุด การ
ตรวจจับสัญญาณชองสัญญาณสัญญาณรบกวนไวตเกาส
เซียนแบบบวก เทคนิคการกลํ้าสัญญาณดิจิทัล ซิกมา
เดลตา การวิเคราะหประสิทธิภาพ การประสานจังหวะ 
การชดเชยชองสัญญาณ ทฤษฎีขอมูลขาวสารเบื้องตน การ
เขารหัสจากแหลงกําเนิด การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบ
หลายชองสัญญาณและคล่ืนพาห เทคนิคการแผสเปกตรัม 
ชองสัญญาณการจางหายแบบมัลติพารท และการเขาถึง
หลายทางสมัยใหม 
 

ยายจาก
กลุมวิชา
เลือกและ
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
หลักเกณฑ
สภาวิศวกร 

 31-407-451-402 การส่ือสารทางแสง3(3-0-6) 
                       Optical Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
ทอนําคล่ืนไดอิเล็กตริกทรงกระบอกและเง่ือนไขการ
แพรกระจาย โครงสรางและชนิดของเสนใยแกวนําแสง 
พารามิเตอรของเสนใยนําแสง การผลิตเสนใยนําแสง ชนิด
ของสายนําแสง แหลงกําเนิดแสง เคร่ืองสงแสง ตัวตรวจจับ
แสง เคร่ืองรับแสง การเส่ือม การลดทอนและการบานออก
ของสัญญาณในการเชื่อมโยงเสนใยนําแสง เคร่ืองทวนและ
เคร่ืองขยายสัญญาณแสง อุปกรณทางแสง การคํานวณลิงค
บัดเจ็ต การมัลติเพล็กซสัญญาณในระบบเชื่อมโยงเชิงแสง 
แนะนําเอฟทีทีเอกซ 
 

ยายจาก
กลุมวิชา
เลือกและ
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
หลักเกณฑ
สภาวิศวกร 

 31-407-451-404 วิศวกรรมไมโครเวฟ3(3-0-6) 
                       Microwave Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
สมการของแมกซเวลล คล่ืนระนาบ สายสงกําลังยาน
ความถี่ไมโครเวฟและทอนําคล่ืน การวิเคราะหเครือขาย
ไมโครเวฟ อิมพีแดนซและแรงดันสมมูลและกระแสสมมูล 
พารามิเตอร-เอส เมตริกซ-เอส กราฟการไหลของสัญญาณ 
การแมตซอิมพีแดนซและการจูนอิมพีแดนซ  อุปกรณ
ไมโครเวฟเรโซเนเตอร ตัวแบงกําลังงานและไดเรคชันนัล
คับเปลอร อุปกรณกรองความถี่ การเชื่อมโยงไมโครเวฟ
แบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การแพรกระจายคล่ืนไมโครเวฟ 
พื้นฐานการวัดสัญญาณไมโครเวฟ การประยุกตใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยายจาก
กลุมวิชา
เลือกและ
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
หลักเกณฑ
สภาวิศวกร 



165 
 

 31-407-451-403 วิศวกรรมสายอากาศ           3(3-0-6) 
                       Antenna Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
นิยามเบื้องตนและทฤษฎีสายอากาศ การสรางขอปญหา
การแพรกระจายคล่ืน แหลงกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปก 
รูปแบบการแพรกระจายคล่ืนเชิงสนามและเชิงกําลัง คา
สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพการ
แพรกระจายคล่ืน โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซดานเขาและ
แบนดวิดท สมการสงผานของฟรีส การแพรกระจายคล่ืน
จากองคประกอบกระแส ผลของกราวนด คุณสมบัติการ
แพรกระจายคล่ืนของสายอากาศเสนลวด สายอากาศแถว
ลําดับ สายอากาศยากิ-อูดะและล็อกรายคาบ สายอากาศ
ชองเปดสายอากาศไมโครสตริป เทคนิคการแมตชิง
อิมพีแดนซสายอากาศ สายอากาศสมัยใหมกับการ
ประยุกต ใช งานในปจจุบัน การจําลองและทดสอบ
คุณลักษณะสายอากาศ 
 

ยายจาก
กลุมวิชา
เลือกและ
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
หลักเกณฑ
สภาวิศวกร 

 31-407-451-204 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 11(0-3-1) 
Communication Systems  
                        Laboratory 1 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก AM 
DSB SSB FM NBFM WBFM PM การมอ ดู เลตไบนา รี
เบสแบนด การมอดูเลตพัลสเชิงแอนะล็อกพัลสโคดมอดูเล
ชัน เดลตามอดูเลชัน การมัลติเพล็กซทางเวลา การ
มัลติเพล็กซทางความถี่หลักการเบื้องตนของสายสง
สัญญาณ การแพรคล่ืนวิทยุ 
 

รายวิชา
ใหม 

 31-407-451-205 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 2      1(0-3-1) 
                       Communication Systems  
                        Laboratory 2 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสนใยนําแสง การลดทอน
ของสัญญาณในเสนใยนําแสง แหลงกําเนิดแสง การมอดู
เลตเชิงแสง  เคร่ืองรับแสง เคร่ืองขยายและทวนสัญญาณ
ทางแสง การเช่ือมตอเสนใยนําแสง เคร่ืองมือวัดทดสอบ
ทางแสง ขอมูลโพรโทคอลในการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง 
การควบคุมอัตราการไหล การควบคุมขอ ผิดพลาด 
เครือขายทองถิ่น เครือขายสวิตชิง การจัดเสนทางใน
เครือขายขอมูล ความปลอดภัยบนเครือขาย เครือขาย
คลาวด 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ใหม 
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 31-407-451-206 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 3      1(0-3-1) 
                       Communication Systems  
                        Laboratory 3 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและสรางสายอากาศ การ
ใช โปรแกรมจําลองและเค ร่ืองมือวัด การออกแบบ
สายอากาศ ไดโพล ยากิ-อูดะ สายอากาศไมโครสตริป การ
วัดแบบรูปการแผกําลัง แบนดวิดท อิมพีแดนซขั้วเขา 
อัตราสวนคล่ืนนิ่ง อัตราขยาย วงจรเรโซเนเตอร ตัวแบง
กําลัง คัปเปลอรแบบมีทิศทาง วงจรกรองสําหรับไมโครเวฟ 
คํานวณการเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร 
การแพรกระจายคล่ืนไมโครเวฟ การวัดทดสอบเพื่อหา
คาพารามิเตอรวงจรไมโครเวฟ 
 

รายวิชา
ใหม 

2.3  กลุมวชิาชีพเลือก                   22     หนวยกิต 
ก)  แขนงวิชาโทรคมนาคม 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                        9 หนวยกิต 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

 

04-052-201ปฏิบัติการระบบส่ือสาร   1(0-3-1) 
                 Communication Systems Laboratory 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนในวิชา 04-051-208 หลักการ
ของระบบส่ือสาร 
 

 เปล่ียนรหัส 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และยายไป
กลุมวิชา
บังคับ 

 31-407-452-302การประยุกตใชวงจรรวม     3(3-0-6) 
สําหรับการส่ือสาร 
                        Integrated circuit Application  
                        for Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
แนะนําการส่ือสารเบื้องตน การมอดูเลตและดีมอดูเลตเชิง
แอมปลิจูดดวยไอซีตัวคูณ การผสมสัญญาณดวยไอซีตัวคูณ 
วงจรกําเนิดสัญญาณเชิงเสนดวยไอซีออปแอมป การ
ประยุ กต ใ ช ไอ ซีกํ า เนิ ด สัญญาณแบบควบ คุมด ว ย
แรงดันไฟฟ า สําห รับการมอดู เลตเชิ งความถี่  การ
ประยุกตใชวงจรเฟสล็อกลูปสําหรับการมอดูเลตและดีมอดู
เลตเชิงความถี่ การประยุกตใชไอซีมัลติเพล็กซ วงจรกรอง
สัญญาณที่ใชไอซีออปแอมป ไอซีแปลงแอนะล็อกเปน
ดิจิทัลและไอซีแปลงดิจิทัลเปนแอนะล็อก 
 

เพิ่ม
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-052-302  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  3(3-0-6) 
                 Electromagnetic Waves 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และสมการแมกซ
เวลล คล่ืนระนาบ พอยนทติงเวกเตอร กําลังงานของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา การสะทอนและการสงผานของคล่ืนใน
ตัวกลางที่ไมตอเนื่อง หลักการแพรกระจายคล่ืน ทอนําคล่ืน 
รูปแบบของการแพรกระจายในทอนําคล่ืน สายอากาศ
เบื้องตน 

31-407-452-303คล่ืนแมเหล็กไฟฟา             3(3-0-6) 
Electromagnetic Waves 
คําอธิบายรายวิชา 
สนามแมเหล็กไฟฟาเปล่ียนตามเวลาและสมการของแมกซ
เวลล สมการคล่ืนและผลเฉลยคล่ืนระนาบในไดอิเล็กตริก
และตัวนํา โพลาไรเซชันของคล่ืน การสะทอน การหักเห 
และการเล้ียวเบนของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา สนามแมเหล็ก
ไฟฟาตามขวาง สนามไฟฟาตามขวาง สนามแมเหล็กตาม
ขวาง ทอนําคล่ืนส่ีเหล่ียมและทอนําคล่ืนวงกลมและการ
ประยุกตใชงาน 
 
 

ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ตาม
หลักเกณฑ
สภาวิศวกร 
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04-052-303การส่ือสารดิจิตอล    3(3-0-6) 
Digital Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
ทบทวนทฤษฎีบทการชักตัวอยาง ความนาจะเปนและ
กระบวนการเฟนสุมไลนโคดดิง และการปรับรูปสัญญาณ
พัลสการตรวจจับสัญญาณเทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิตอล 
การวิเคราะหประสิทธิภาพทฤษฎีขาวสารเบื้องตนการ
เขารหัสสัญญาณจากแหลงกําเนิดการเขารหัสชองสัญญาณ 
 

 ยายไปกลุม
วิชาบังคับ 

04-052-304สายสงและโครงขายการส่ือสาร 3(3-0-6) 
Communication Networks and  
Transmission Lines 
คําอธิบายรายวิชา 
ทฤษฎีโครงขาย การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูลชนิด
หนึ่งพอรตและสองพอรต การเรโซแนนซแบบอนุกรมและ
ขนาน การเรโซแนนซแบบพหุคูณ ตัวกรองคล่ืน การแปลง
คาอิมพีแดนซและโครงขายการแมตซ การใชวิธีทางโครงขาย
กับทฤษฎีสายสง การใชสายสงสําหรับแมตซคาอิมพีแดนซ 
 
 
 
 
 

 ยายไปกลุม
วิชาบังคับ 

04-052-305 สัญญาณและระบบ  3(3-0-6) 
                 Signals and Systems 
คําอธิบายรายวิชา 
ระบบสัญญาณแบบตอเนื่อง ระบบสัญญาณแบบไมตอเนื่อง 
ระบบที่ไมแปรตามเวลาเชิงเสน การวิเคราะหสัญญาณโดย
ใชการแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ และการแปลงแบบ Z 
การประยุกตใชงานสัญญาณและระบบ การวิเคราะห
สัญญาณและระบบดวยเทคนิคทันสมัย 
 

 ยายไปกลุม
วิชาบังคับ 

04-052-306การส่ือสารทางแสง   3(3-0-6) 
Optical Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
ทอนําคล่ืนไดอิ เล็กตริกทรงกระบอกและเง่ือนไขการ
แพรกระจาย ชนิดและโครงสรางของเสนใยแกวนําแสง 
พารามิเตอรของเสนใจแกวนําแสง การผลิตเสนใยแกวนํา
แสง ชนิดของสายเคเบิลใยแกวนําแสง การเล่ือมและลดทอน
ของสัญญาณในเสนใยแกวนําแสง แหลงกําเนิดแสง เทคนิค
การมอดูเลต ตัวตรวจจับแสง เคร่ืองรับแสง เคร่ืองขยายและ
ทวนสัญญาณทางแสง อุปกรณทางแสง การคํานวณระดับ
กําลังงานการเชื่อมโยงในเครือขาย 

 ยายไปกลุม
วิชาบังคับ 

04-052-307ปฏิบัติการส่ือสารทางแสง   1(0-3-1) 
                 Optical Communication Laboratory 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนในวิชา 04-052-306 การ
ส่ือสารทางแสง 
 
 

 ปรับเนื้อหา
เรียน
รวมกับ 
31-407-
041-405 
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04-052-308การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส              3(3-0-6) 
 Electronic Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการออกแบบวงจรของระบบส่ือสาร วงจรมอดูเลเตอร 
และดีมอดูเลเตอรของสัญญาณชนิดเอเอ็ม เอฟเอ็ม พีเอ็ม 
และสัญญาณดิจิตอล ระบบส่ือสารแอนะล็อก และดิจิตอล 
สัญญาณรบกวนในระบบส่ือสารและวิธีการกําจัดวงจรมัลติ
เพลกซ แนวทางการพัฒนาและการประยุกตระบบการ
ส่ือสารสําหรับงานอื่นๆ 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-052-309 ปฏิบัติการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส      1(0-3-1) 
                 Electronics Communication Laboratory 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนในวิชา 04-052-308 การ
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-052-310เทคนิคเชิงเลขดานแมเหล็กไฟฟา     3(3-0-6) 
เบื้องตน 
                 Introduction to Numerical Techniques  
                 in Electromagnetic 
คําอธิบายรายวิชา 
ทบทวนทฤษฎีพื้นฐานทางแมเหล็กไฟฟา แนะนําวิธีเชิง
วิเคราะห (Analytical Methods) ในการแกปญหาดาน
แมเหล็กไฟฟา วิธีเชิงเลขพื้นฐานในการหาอนุพันธ การอินท-ิ  
เกรท และเทคนิควิธีในการแกระบบสมการเชิงเสน เปนตน 
แนะนําระเบียบวิธีเชิงเลขที่นิยมใชในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่ ความถูกตองและเสถียรภาพของระเบียบวิธีทั้งใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ ตัวอยางการนําไปประยุกตใช
งานเบื้องตนในการแกปญหาดานแมเหล็กไฟฟา 
 

 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-052-311 การจําลองแบบ                         3(3-0-6) 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน 
                Introduction to Electromagnetic Wave  
                Simulations 
คําอธิบายรายวิชา 
ทบทวนทฤษฎีพื้นฐานทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟา แนะนํา
ซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในการจําลองแบบปญหาทาง
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา หลักการสรางแบบจําลองของปญหา 
ศึกษาความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการจําลองแบบและ
เทคนิ คก า รป รับแต ง โม เดล เพื่ อ ลดความ ผิดพลาด 
คาพารามิเตอรพื้นฐานที่สําคัญของการวิเคราะหปญหาทาง
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ตัวอยางการนําไปประยุกตใชงาน
เบื้องตนในการออกแบบและวิเคราะหปญหาทางคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 
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04-052-312 สถิติประยุกตในระบบส่ือสาร          3(3-0-6) 
Applied Statistic in Communication  
                Systems 
คําอธิบายรายวิชา 
ทบทวนหลักการของระบบส่ือสาร ทบทวนหลักการความ
นาจะเปนและสถิติพื้นฐาน สัญญาณสุมและสัญญาณรบกวน
ในระบบส่ือสาร ความเปนอิสระเชิงสถิติ แซมเปลสเปซ ตัว
แปรและกระบวนการสุ ม ความหนาแนนสเปกตรัม 
สัมประสิทธิ์คอรรีเลชันและออโตคอรรีเลชัน หลักการของ
กระบวนการสโตแคสติก (Stochastic) เบื้องตน ตัวอยาง
การนําไปประยุกตใชในระบบส่ือสาร 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-052-313 หัวขอเลือกทางวิศวกรรม                (3-0-6) 
โทรคมนาคม 
Selected Topics in Telecommunication  
                Engineering  
คําอธิบายรายวิชา 
หัวขอเร่ืองพิเศษในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมชวยสงเสริม
ความถนัดของนักศึกษาส่ิงที่นักศึกษาสนใจแตไมมีการสอน
ตามปกติส่ิงท่ีกําลังพัฒนาและวิทยาการลาสุดในปจจุบันที่
เกี่ยวของกับวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-052-414วิศวกรรมสายอากาศ3(3-0-6) 
                Antenna Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
นิยามพื้นฐานและทฤษฎีบท แหลงกําเนิดแบบไอโซโทรปก 
แบบรูปของสนามและกําลังงาน สภาพเจาะจงทิศทางและ
อัตราขยาย ความตานทานการแผพลังงาน การโพลาไรซ
คล่ืน การแผพลังงานจากองคประกอบกระแสคุณสมบัติการ
แผพลังงานของสายอากาศเสนลวด สายอากาศแถวลําดับ
เชิงเสน สายอากาศยากิ-ยูดะและสายอากาศแบบรายคา
บล็อก สายอากาศแบบชองเปด สายอากาศไมโครสตริป การ
วัดทางสายอากาศ 
 

 ยายไปกลุม
วิชาบังคับ 

04-052-415ปฏิบัติการวิศวกรรม           1(0-3-1) 
                 Antenna Engineering Laboratory 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบั ติการเกี่ยวกับเ ร่ืองที่ เ รียนในวิชา 04 -052-414 
วิศวกรรมสายอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับเนื้อหา
เรียน
รวมกับ 
31-407-
041-406 
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04-052-416 วิศวกรรมไมโครเวฟ3(3-0-6) 
                Microwave Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
สมการของแมกซเวลลและเง่ือนไขขอบเขตสายสงกําลังยาน
ความถี่ไมโครเวฟพารามิเตอร S สมิธชารตการแมชชิ่ง
อิมพีแดนซทอนําคล่ืนแบบพื้นที่หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผา
และแบบวงกลมอุปกรณไมโครเวฟเรโซเนเตอรและอุปกรณ
กรองความถี่การวิเคราะหเครือขายไมโครเวฟตัวแบงกําลัง
งานและไดเรคชันนัลคับเปลอรอุปกรณผลิตและอุปกรณ
ขยายสัญญาณไมโครเวฟการแพรกระจายคล่ืนแบบแนว
สายตาการคํานวณหาระดับสัญญาณตอสัญญาณรบกวนการ
ออกแบบเสนทางไมโครเวฟระบบไมโครเวฟและการ
ประยุกตใชงานอุปกรณเคร่ืองสงและเคร่ืองรับการวัด
สัญญาณดิจิตัลไมโครเวฟ 
 

 ยายไปกลุม
วิชาบังคับ 

04-052-417 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ        1(0-3-1) 
                 Microwave Engineering Laboratory 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบั ติการเกี่ยวกับเ ร่ืองที่ เ รียนในวิชา 04 -052-416 
วิศวกรรมไมโครเวฟ 
 

 ปรับเนื้อหา
เรียน
รวมกับ 
31-407-
041-406 

04-052-418 การแพรกระจายคล่ืนวิทย3ุ(3-0-6) 
                Radio Wave Propagation 
คําอธิบายรายวิชา 
การแพรกระจายคล่ืนดิน การแพรกระจายคล่ืนฟา การ
แพรกระจายคล่ืนอวกาศ การจางหายเร็วในความถี่แถบแคบ 
การจางหายเร็วในความถี่แถบกวาง การแพรกระจาย
สัญญาณแบบเซลลูลาร 
 

31-407-452-304การแพรกระจายคล่ืนวิทยุ3(3-0-6) 
Radio Wave Propagation 
คําอธิบายรายวิชา 
การแพรกระจายคล่ืนดิน การแพรกระจายคล่ืนฟา การ
แพรกระจายคล่ืนอวกาศ การจางหายเร็วในความถี่แถบ
แคบ การจางหายเร็วในความถี่แถบกวาง การแพรกระจาย
สัญญาณแบบเซลลูลาร 

เปล่ียนรหัส 

04-052-419วิศวกรรมโทรศัพท3(3-0-6) 
                Telephone Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการของระบบโทรศัพท  เทคนิคการสลับคูสาย 
(Switching) และการสงสัญญาณ ทฤษฎีการจัดโครงขาย
ของระบบโทรศัพท การคํานวณความเปนไปไดของการใช
คูสายและการคาดคะเนปริมาณการใชคูสายในอนาคต 
ตูสาขา ตูสาขาอัตโนมัติ ชุมสายอัตโนมัติเอกชน สายและ
อุปกรณปลายทาง สัญญาณตาง ๆ ในระบบโทรศัพท 
สัญญาณรบกวนในระบบโทรศัพทและการแกปญหา ระบบ
สลับคูสายชนิดควบคุมดวยชุดคํา ส่ังที่ เก็บไว  (Stored 
Program Control) ระบบโทรศัพทชนิดโครงขายบริการ
ส่ือสารรวมระบบดิจิตอล (ISDN) 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 
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04-052-420การส่ือสารขอมูลและเครือขาย3(3-0-6) 
             Data Communication and Network 
คําอธิบายรายวิชา 
การส่ือสารขอมูลและโครงขายเบื้องตน การสงผานขอมูล 
ตัวกลางการสงผานการเขารหัสขอมูล การส่ือสารขอมูล การ
ควบคุมการเชื่อมตอขอมูล การมัลติเพล็กซสถาปตยกรรม
โครงขาย โปรโตคอลและการเชื่อมตอเชื่อมตอจุดตอจุด 
โมเดลการเขาคิวแบบจําลองความลาชาในโครงขายการ
ส่ือสารแบบที่มีการเขาถึงชองสัญญาณไดหลายผูใชในเวลา
เดียวกัน การจัดหาเสนทางเดินใหกับขอมูลในโครงขาย การ
ควบคุมการแออัดในโครงขายโครงขายทองถิ่น โครงขาย
ขนาดใหญ 
 

 ยายไปกลุม
วิชาบังคับ 

04-052-421การออกแบบวงจรความถีว่ทิย3ุ(3-0-6) 
                Radio Frequency Circuit Design 
คําอธิบายรายวิชา 
อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชงานยานความถี่วิทยุ การออกแบบ
วงจรขยายสัญญาณความถี่ วิทยุ  การออกแบบวงจร
ออสซิลเลเตอร วงจรแมตชชิ่งและวงจรกรองความถี่ การ
ออกแบบวงจรความถี่วิทยุโดยใชสมิตชารต และแอดมิต
แดนซชารต 
 

31-407-452-402การออกแบบวงจร              3(3-0-6) 
ความถี่วิทย ุ
                      Radio Frequency Circuit Design 
คําอธิบายรายวิชา 
วงจรข ายเขาออกหลายทาง พารามิ เตอร เอสและ
พารามิเตอรของสายสง อุปกรณแบบแพสซีฟ อุปกรณแบบ
แอ็กทีฟ การออกแบบวงจรความถี่วิทย ุการใชคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบวงจรความถี่วิทยุ เทคนิคการวัด 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
สอดคลอง
กับ
หลักเกณฑ
ของสภา
วิศวกร 

04-052-422 การส่ือสารดาวเทียม3(3-0-6) 
                Satellite Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการส่ือสารผานดาวเทียมวงโคจรดาวเทียมวิธีการสง
ความเทียมวงโคจรดาวเทียมคางฟาคุณสมบัติทางเทคนิค
ของดาวเทียมส่ือสารแตละรุนการคํานวณมุมเงยและมุม
กวาดของจานสายอากาศรับการคํานวณหาระดับสัญญาณ
จากดาวเทียมอัตราสวนคล่ืนพาหตอสัญญาณรบกวนการสง
สัญญาณในอวกาศอุณหภูมิสัญญาณรบกวนวงจรขยาย
ผลกระทบจากฝนการเชื่อมโยงในอวกาศสมการหาระดับ
สัญญาณเชื่อมโยงระบบการสงสัญญาณผานดาวเทียมพรอม
กันจากหลายสถานีภาคพื้นดิน FDMA TDMA CDMA สถานี
ในอากาศสถานีภาคพื้นดินจานสายอากาศของสถานี
ภาคพื้นดินระบบส่ือสารดาวเทียมภายในประเทศและ
ระหวางประเทศบริการตางๆในระบบดาวเทียมบริการ
อินเตอรเน็ตผานดาวเทียมบริการแพรกระจายสัญญาณ
โดยตรง 
 

31-407-452-407 การส่ือสารดาวเทียม3(3-0-6) 
                      Satellite Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการส่ือสารผานดาวเทียมวงโคจรดาวเทียมวิธีการสง
ความเทียมวงโคจรดาวเทียมคางฟาคุณสมบัติทางเทคนิค
ของดาวเทียมส่ือสารแตละรุนการคํานวณมุมเงยและมุม
กวาดของจานสายอากาศรับการคํานวณหาระดับสัญญาณ
จากดาวเทียมอัตราสวนคล่ืนพาหตอสัญญาณรบกวนการ
สงสัญญาณในอวกาศอุณหภูมิสัญญาณรบกวนวงจรขยาย
ผลกระทบจากฝนการเชื่อมโยงในอวกาศสมการหาระดับ
สัญญาณเชื่อมโยงระบบการสงสัญญาณผานดาวเทียม
พรอมกันจากหลายสถานีภาคพื้น ดิน FDMA TDMA 
CDMA สถานีในอากาศสถานีภาคพื้นดินจานสายอากาศ
ข อ ง ส ถ า นี ภ า ค พื้ น ดิ น ร ะ บ บ ส่ื อ ส า ร ด า ว เ ที ย ม
ภายในประเทศและระหวางประเทศบริการตางๆในระบบ
ดาวเทียมบริการอินเตอร เน็ตผานดาวเทียมบริการ
แพรกระจายสัญญาณโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
สอดคลอง
กับ
หลักเกณฑ
ของสภา 
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04-052-423การส่ือสารโทรศัพทเคล่ือนที่3(3-0-6) 
Mobile Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
กลาวนําเกี่ยวพื้นฐานคล่ืนโทรศัพทเคล่ือนที่ เซลลูลาร
โทรศัพทเคล่ือนที่ในยุคที่ 1 ยุคที่ 2 สภาพแวดลอมคล่ืน
โทรศัพทเคล่ือนที่การสูญเสียการแพรกระจายคล่ืนแบบ
หลายวิถี ผลกระทบจากด็อปเปอรการจางหายของ
ชองสัญญาณ Rayleigh การจางหายของชองสัญญาณ 
Rician สถิติการจางหายแบบชาและแบบรวดเร็วแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรของชองสัญญาณแบบหลายวิถีการนํา
ความถี่กลับมาใชใหมเทคนิคไดเวอรซิต้ิทางความถี่แบบสเปซ
แบบพรีเควนซ่ีแบบโพราไลทแบบฟลดคอมโพเนนแบบเฟส
สัญญาณรบกวนชองสัญญาณรวมสัญญาณรบกวนจาก
ชองสัญญาณขางเคียงการจัดการทรัพยากรและการควบคุม
กําลังงานโครงขายจีพีอารเอสสถา- ปตยกรรมจีพีอารเอสขอ
แตกตางระหวาง 2G และ 2.5G กลาวนําระบบโทรศัพท
เคล่ือนกลาวนําเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคที่ 3 CDMA, 
UMTS, WCDMA และโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคตอไป 
 

31-407-452-403 การส่ือสารโทรศัพทเคล่ือนที่   3(3-0-6) 
                      Mobile Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
ระบบการส่ือสารไรสาย ทฤษฎีหลักการระบบส่ือสาร
เคล่ือนที่ คุณลักษณะและผลกระทบการแพรกระจาย
คล่ืนวิทยุ เทคนิคการกลํ้า การเขารหัสเสียงพูด การเขารหัส
ชองสัญญาณความหลากหลาย เทคนิคการมัลติเพล็กซ 
สวนประกอบเชื่อมตอโครงขายสําหรับระบบส่ือสาร
เคล่ือนที่ มาตรฐานการส่ือสารเคล่ือนที่ในปจจุบัน 3G, 4G, 
5G และ อื่น ๆ ระบบเซลลูลาร การจัดการการเขาถึงและ
การรบกวนหลายชอง ความจุของชองสัญญาณไรสาย 
ความจุของผูใชหลายคน ระบบหลายทางเขาหลายทางออก 

ปรับ
คําอธบิาย
รายวิชาให
สอดคลอง
กับ
หลักเกณฑ
ของสภา
วิศวกร 

04-052-424 หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรม              3(3-0-6) 
โทรคมนาคม 
                Advanced Topics in  
                Telecommunication Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
หัวขอเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ ที่นาสนใจในปจจุบันในสาขา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-052-425 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรม             3(3-0-6) 
โทรคมนาคม 
Special Problem in  
TelecommunicationEngineering 
คําอธิบายรายวิชา 
การบรรยายหัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารที่
เปนความรูใหมๆหรือความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ
สอนโดยอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณหรือความ
ชํานาญสูงในหัวขอนั้นๆและเร่ืองท่ีจะสอนก็เปนที่นาสนใจ
ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 
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04-052-426หลักการวัสดุเพื่อการแพร              3(3-0-6) 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
                Principle of Materials for  
                Electromagnetic WavePropagation 
คําอธิบายรายวิชา 
ทบทวนทฤษฎีพื้นฐานทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟา วัสดุชนิด
พื้นฐานประเภทตัวนํา กึ่งตัวนําและฉนวน หลักการของ
ตัวกลางประเภทสารไดอิเล็กตริก และสารแมเหล็ก ที่มีผล
ตอการแพรกระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา หลักการของวัสดุ
หรือตัวกลางชนิดพิเศษอื่นๆ ที่มีการศึกษาหรือนํามาใช
ประโยชนเพื่อการแพรกระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เชน 
พลาสมา (Plasma) และเมตะแมทีเรียล (Metamaterial) 
เปนตน พรอมยกตัวอยางการวิเคราะหหรือนําวัสดุไป
ประยุกตใชงานเบื้องตนเพื่อประโยชนในการแพรคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

 31-407-452-301ไมโครโพรเซสเซอร3(2-3-5) 
      Microprocessor  
คําอธิบายรายวิชา 
วิธีการเขียนโปรแกรม การแปลภาษาแอสเซมบลีเปน
ภาษาเคร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การ
ตรวจสอบแกไขโปรแกรม ฮารดแวรของระบบไมโคร
โพรเซสเซอร ซีพียู ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุตระบบ
เอาตพุต และอินเตอรรัพต การโปรแกรมภาษาชั้นสูง 
 

ยายจาก
กลุมวิชา
บังคับ 

 31-407-452-401 หลักการพื้นฐาน                 3(3-0-6) 
ของระบบเรดาร 
       Principle of Radar Systems  
คําอธิบายรายวิชา 
บทนําและหลักการพื้นฐานของระบบเรดารภาคตัดขวาง
เรดารเรดารแบบคล่ืนตอเนื่องและเรดารแบบพัลสการ
ตรวจจับเรดารการวิ เคราะห รูปแบบคล่ืนเรดารการ
แพรกระจายคล่ืนสําหรับเรดารสายอากาศเรดารการ
ติดตามเปาหมาย 
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 31-407-452-404 การประมวลผลสัญญาน        3(3-0-6) 
ดิจิทัล  
                      Digital Signal Processing 
คําอธิบายรายวิชา 
สัญญาณเวลาไมตอเนื่องและสัญญาณเวลาตอเนื่อง การ
วิเคราะหสเปกตรัม การลดคาและประมาณคาในชวงการ
แปลง อัตราชักตัวอยาง ความนาจะเปนในการประมวลผล
สัญญาณดิจิทัลระบบหลายอัตราความถี่และฟลเตอรแบงค 
การแปลงเวฟเลตไมตอเนื่อง การแปลงซี โครงสรางของ
ระบบเวลาไมตอเนื่อง เทคนิคออกแบบวงจรกรองแบบ
ผลตอบสนองอิมพัลสอนันตและแบบผลตอบสนองอิมพลัส
จากัด การแปลงฟูริเยรไมตอเนื่อง การแปลงฟูริเยรแบบ
รวดเร็ว การประมวลผลสัญญาณเวลาไมตอเนื่องหลาย
อัตราความถี่การประยุกตใชงานการประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัลทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคมเชนการประมวลผล
ภาพการประมวลผลเสียงและคําพูดการประมวลผลอาเรย 
 

 

 31-407-452-405การส่ือสารแถบความถี่กวาง   3(3-0-6) 
Boardband Communication  
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการเครือขายส่ือสารแถบความถี่กวางสําหรับระบบ
โทรศัพท โทรศัพทแบบเสียงบนโพรโทคอลอินเทอรเน็ต 
โครงสรางพื้นฐานเครือขายบริเวณกวาง ATM VPN FDDI 
DSL และเทคนิคปจจุบัน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต SDH 
วิศวกรรมจราจร และ QoS เครือขาย  FTTH WLANS 
PON DWDM ทฤษฎีการส่ือสารผานสายไฟฟา (PLC) 
สําหรับการส่ือสารแถบ ความถี่แคบและความถี่กวาง 
มาตรฐานของเครือขายการส่ือสารผานสายไฟฟา 
 

 

 31-407-452-406การส่ือสารสําหรับ               3(3-0-6) 
โครงขายยุคใหม 
Modern Network Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานการทํางานของระบบเครือขาย พื้นฐานการส่ือสาร
แบบมีสายและไรสาย  หลักการเขาถึงหลายทาง การ
ส่ือสารสําหรับอินเตอรเน็ตในทุกส่ิง ระบบการส่ือสาร
มาตรฐานไวไฟ ระบบการส่ือสารมาตรฐานบลูทูธ ระบบ
การส่ือสารมาตรฐานซิกบี ระบบโพรโทคอลที่ใช IPv6 และ
การออกแบบ  เครือขายแบบ 6LowPAN โพรโทคอล
สําหรับการจัดเสนทาง6LowPAN เทคโนโลยีเครือขาย
ส่ือสารแบบกวางที่เนนใชพลังงานตํ่า แอปพลิเคชันโพรโท
คอล และเทคโนโลยี 5G 
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 31-407-452-409อาณัติสัญญาณระบบราง       3(3-0-6) 
Railway Signaling    
คําอธิบายรายวิชา 
ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบ
ราง  องคประกอบของการควบ คุม ในกา ร เ ดิ น รถ 
ไฟสัญญาณ ระบบสัญญาณประจําที่ ระบบทาสัญญาณ
หรือสัญญาณหางปลา ลักษณะของระบบอาณัติสัญญาณ
สมัยใหม การตรวจจับตําแหนงของรถไฟ การควบคุมรถไฟ
เบื้องตน ระบบควบคุมรถไฟ ศูนยควบคุมสวนกลาง การ
ซอมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ ระบบส่ือสารเบื้องตนใน
ระบบขนสงทางราง 
 

เพิ่มใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

2.3  กลุมวชิาชีพเลือก22     หนวยกิต 
ข) แขนงวชิาอิเล็กทรอนิกส 

  

04-053-301ทฤษฎีวงจรขายแบบแอคทีฟ          3(3-0-6) 
Active Network Theory 
คําอธิบายรายวิชา 
องคประกอบวงจรขายแบบแอคทีฟและพาสซีฟ การ
วิเคราะหวงจรขายแบบแอคทีพและพาสซีฟ วงจรขายแอค
ทีฟแบบตาง ๆ และการแปลงวงจรกรองความถี่ ความไว 
(Sensitivity) วงจรไจเรเตอร ทฤษฎีการประมาณคาการ
สังเคราะหโดยวิธีควบคุมแหลงจายกําลัง การสรางเปนวงจร
จริง 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-302อิเล็กทรอนิกสกําลังพื้นฐาน            3(3-0-6) 
Introduction to Power Electronics 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะหคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ชนิดตาง ๆ ที่ใชในปจจุบัน เชน ไดโอดกําลัง เอสซีอาร 
ทรานซิสเตอรกําลังแบบสองหัวตอ แบบมอสเฟต กําลังไอจี
บีที และจีทีโอ เปนตน คุณลักษณะสารแมเหล็ก แกนเหล็ก
ชนิดพิเศษตาง ๆ ที่ ใชในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง การ
วิเคราะหและการออกแบบวงจร เคร่ืองแปลงผันกระแสสลับ
เปนกระแสตรง เคร่ืองผกผัน เคร่ืองเปล่ียนความถี่ รวมทั้ง
หลักการควบคุมมอเตอรกระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ
เบื้องตนดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-303ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกาํลัง        1(0-3-1) 
Power Electronics Laboratory 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนในวิชา 04-053-302 
อิเล็กทรอนิกสกําลังพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 
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04-053-304การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนกิส     3(3-0-6) 
Electronic Circuit Design 
คําอธิบายรายวิชา 
วงจรเสมือนของออปแอมปแบบตาง ๆ การออกแบบวงจร
อิ เล็กทรอนิกส  แบบเชิงเสน และไม เปนเชิงเสน การ
ออกแบบวงจรเปรียบเทียบ วงจรพหุคูณ (Multipliers) การ
ออกแบบวงจรขยายสัญญาณชนิดตาง ๆ การออกแบบวงจร
แหลงจายกําลังแบบสวิตชิงชนิดตาง ๆ วงจรเฟสล็อกลูป 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-305อิเล็กทรอนิกสแสง     3(3-0-6) 
Opto Electronics 
คําอธิบายรายวิชา 
เรียนรูทฤษฎีเกี่ยวกับโฟตอนและคล่ืนของแสง แถบความถี่
ของคล่ืนสภาพ การนําพาคล่ืนดวยการใชแสงเปนพาหนะ 
ความสัมพันธระหวางพลังงาน จากเซลสแสงอาทิตย สารกึ่ง
ตัวนําประเภทใชแสง เชน ไดโอดเปลงแสง ทรานซิสเตอร
เปลงแสง เซลสแสงอาทิตย คริสตรอลเหลว วงจรควบคุม
การแสดงผล รวมท้ังพื้นฐานเกี่ยวกับเลเซอร การนําไปใช
งาน 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-306การออกแบบระบบแสดงผล     3(3-0-6) 
Display System Design 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับสาระสําคัญของสวนแสดงผลแบบตาง ๆ และ
ส่ิงที่เกี่ยวของอุปกรณแสดงผลแบบตางๆ วงจรแสดงผล
แบบตอเนื่อง และแบบมัลติเพลกซ อุปกรณแสดงผลแบบ
จอภาพ การออกแบบตัวอักษรแบบแมทริกซ อัลฟานิวเมอ
ริค และการประยุกตใชงาน 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-307หัวขอเลือกทางวิศวกรรม              3(3-0-6) 
อิเล็กทรอนิกส 
Selected Topics in Electronic  
                Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
หัวขอยอยๆ เกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ ที่นาสนใจในปจจุบัน
ใ น ส า ข า ต า ง ๆ  ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ง านด า น วิ ศ ว ก รรม
อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 
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04-053-408การออกแบบระบบดิจิตอล            3(3-0-6) 
Digital System Design 
คําอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานการออกแบบวงจรดิจิตอล ฟงกชันตาง ๆ ความรู
เบื้ องตนเกี่ ยวกับวงจรอนุกรมแบบซิงโครนัสและอะ
ซิงโครนัส วิธีการทํางานเคร่ืองจักร ขั้นตอนการพัฒนา
ออกแบบ วิเคราะหและสังเคราะหวงจรจัดกลุมและวงจร
ลําดับ การออกแบบระบบดิจิตอลโดยใช วงจรรวม และ
อุปกรณตรรก ที่สามารถโปรแกรม การทํางานแบบตาง ๆ 
เชน  พี เอแอล เอฟพีจี เอ  ศึกษาขั้ นตอนการพัฒนา
คอมพิวเตอรฮารแวร และการใชภาษาบรรยายวงจรสําหรับ
ชวยในการออกแบบ 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-409การออกแบบวีแอลเอสไอ              3(3-0-6) 
VLSI Design 
คําอธิบายรายวิชา 
แนะนําใหรูจักวงจรรวม วิวัฒนาการของวงจรรวม ทบทวน
ทฤษฎีและคุณสมบัติของทรานซิสเตอรแบบมอส เทคนิคการ
ออกแบบวงจรรวม ASIC แบบตาง ๆ การเจือสาร การเลือก
วงจรรวม ทฤษฎีวงจรทรานซิสเตอรในวงจรรวม ASIC การ
ใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบวงจรรวม ASIC การ
ประยุกตใชงานวงจรรวม ASIC แนวโนมและทางเลือกอื่น ๆ 
ในการออกแบบวงจรรวมในอนาคต 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-410วิศวกรรมวงจรรวม                     3(3-0-6) 
Integrated Circuit Engineering 
คําอธิบายรายวิชา 
การปลูกผลึกและการเตรียมแผนผลึก การทําความสะอาด 
กระบวนการเอพี แทกเซียล ออกซิเดชั่น การแพรซึม การฝง
ไอออน ซีวีดี การระเหย โลหะในสุญญากาศ และการ
สปตเตอรลิโทกราฟฟ การปรับปรุงแตงผิว การประกอบการ
แพคเกจอุปกรณและสวนประกอบของไอซี เชน ตัวตานทาน 
คาปาซิเตอร ไดโอด เปนตน 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-411การออกแบบระบบ                     3(3-0-6) 
ไมโครโพรเซสเซอร 
Microprocessor System Design 
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการออกแบบระบบไมโครโพรเซสเซอร การควบคุมและ
จัดการระบบคอมพิว เตอร  เทคนิคการอินเตอร เฟส 
หนวยความจํา อินพุต/เอาตพุต การตอวงจรชิฟท รีจิสเตอร 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 
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04-053-412การออกแบบวงจรความถีสู่ง           3(3-0-6) 
High Frequency Circuit Design                      
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรขยายความถี่วิทยุ วงจร
กําเนิดความถี่วิทยุวงจรขยายความถี่วิทยุแบบยานกวาง วง
จรแมตชิ่ง วงจรขยายกําลังความถี่วิทยุและวิธีการออกแบบ
วงจร 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-413การออกแบบเคร่ืองวัด                 3(3-0-6) 
ทางอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Instrument Design                      
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหนวยและเคร่ืองมือมาตรฐานในทางไฟฟา การชีลด
และความปลอดภัย ความเที่ยงตรงของวิธีการใชเคร่ืองมือวัด
จากกระแส แรงดัน และกําลัง การวัดในลักษณะตาง ๆ วงจร
ปรับแตงสัญญาณในเคร่ืองมือวัด วงจรเปรียบเทียบแรงดัน 
สวนแสดงผล การปรับแตงใหไดคาอัตราสวนสัญญาณตอ
สัญญาณรบกวนสูง 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-414อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย           3(3-0-6) 
Biomedical Electronics                      
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการของเค ร่ืองอิ เ ล็กทรอนิกส ในทางการแพทย  
เคร่ืองมือเกี่ยวกับระบบไหลเวียนของโลหิต เคร่ืองมือ
เกี่ยวกับระบบการหายใจ เคร่ืองมือเกี่ยวกับระบบประสาท
และกลามเนื้อ อิเล็กทรอนิกสทางสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 
เคร่ืองมือเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะและไตเทียม 
อิเล็กทรอนิกสทางกุมารเวชศาสตร เคร่ืองมือเกี่ยวกับระบบ
จักษุ โสต ศอ และนาสิก เคร่ืองมือเกี่ยวกับรังสีวิทยา 
เคร่ืองมือเกี่ยวกับเวชศาสตร นิวเคลียร เคร่ืองมือเกี่ยวกับ
การแพทยทางกายภาพเคร่ืองมือเกี่ยวกับชีวเคมีและพยาธิ
วิทยาคลินิก 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-415การประมวลผลสัญญาณดิจอตอล    3(3-0-6) 
Digital Signal Processing                      
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่อง การแปลง
แซด การแปลงฟูเรียร อัลกอริทึกสําหรับฟาสฟูริเยร การ
วิเคราะหสัญญาณและระบบแบบดิสครีตทางเวลาดวยฟูริ
เยร กรรมวิธี สัญญาณแบบไฮโมมอรฟก การประมาณ
สเปกตรัมของกําลังทางความถี่ เทคนิคการออกแบบวงจร
กรองความถี่แบบดิจิตอล และการประยุกตใชงาน 
 
 
 
 
 
 

 ยายไปกลุม
วิชาชีพ
บังคับ 
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04-053-416ไมโครคอนโทรลเลอร    3(2-3-5) 
Microcontroller                      
คําอธิบายรายวิชา 
คุณลักษณะฮารดแวรและซอฟตแวรไมโครคอนโทรลเลอร 
ภาษาระดับสูงสําหรับการควบคุม การเชื่อมตออุปกรณ
ภายนอก สําห รับงานควบ คุม  การออกแบบโดย ใช
ไมโครคอนโทรลเลอร การประยุกตใชงาน 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-417 การควบคุมแบบลําดับทีโ่ปรแกรมได3(3-0-6) 
Programmable Logic Control                      
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุม
แบบลําดับ การเขียนไดอะแกรมของรีเลย การฝกเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ เคร่ืองมือ และกระบวนการ ศึกษา
เคร่ืองควบคุมแบบลําดับท่ีสามารถโปรแกรมการทํางานได 
การเขียนภาษาคําส่ัง ภาษาคําส่ังบูลลีน ภาษาคําส่ังแลด
เดอรไดอะแกรม และภาษาคําส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ควบคุม การแกไขหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมหลักการใช
อุปกรณ เคร่ืองมือ และระบบควบคุมใหเหมาะสมกับการ
ทํางานในแบบหรือลักษณะตาง ๆ 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-418เทคนิคเชิงเลขสําหรับวิศวกร         3(3-0-6) 
Numerical Techniques for Engineer 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเชิงเลข
สําหรับงานดานวิศวกรรมศาสตรโดยใชคอมพิวเตอร การหา
ความคลาดเคล่ือน ระบบสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน เกาซ
จอรแดนอิลิมิเนชั่นและเกาซไซดอล การทําเดอรฟฟตต้ิงดวย
วิธีลีสท-สแควร รีเกรสชัน และอินเตอรโพเลชั่น การอินที
เกรตดวยวิธีของนิวต้ัน-โคท รอมเบอรก และเกาซควอเดร
เจอร การแกสมการดิฟเฟอเรนเชียล 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-418ปฏิบัติการระบบควบคุมปอนกลับ    1(0-3-1) 
Feedback Control System Laboratory                      
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียนในวิชา 04-051-315 ระบบ
ควบคุมปอนกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 
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04-053-420 เทคโนโลยีการส่ือสาร                   3(3-0-6) 
แถบกวางสมัยใหม 
Modern Broadband Communication  
                 Technologies                      
คําอธิบายรายวิชา 
เ ทค โน โ ลยี ก า ร เ ข า ถึ ง แบบแถบกว า ง  เ ช น  Digital 
Subscriber Line (DSL), บริการเคเบิลโมเด็ม, การเขาถึง
ดวยไฟเบอรนําแสง เทคโนโลยีไรสายความเร็วสูง WiFi และ 
WiMAX เทคโนโลยี เค รือข ายแกนหลัก  เชน  DWDM, 
MetroEthernet, MPLS, RSVP ระบบยอยมัลติมีเดียบน IP 
บริการบรอดแบนดที่สําคัญ เชน VoIP, IPTV, สตรีมมิงวิดีโอ
และ Video on Demand มาตรฐานความปลอดภัยและกฎ
ขอบังคับที่มีอยู 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-421ระบบฝงตัว                   3(3-0-6) 
Embedded System 
คําอธิบายรายวิชา 
หลักการและสถาปตยกรรมของสมองกลฝงตัว โครงสราง
ของไมโครคอนโทรเลอร การจัดสรรหนวยความจําและการ
เชื่อมตอ อุปกรณตอพวง อุปกรณควบคุมและการเชื่อมตอ
กับอุปกรณภายนอกแบบตางๆ การประมวลผลแบบกระจาย 
การเชื่อมตอในระบบเครือขาย ระบบปฏิบั ติการและ
สถาปตยกรรมซอฟตแวร การโปรแกรมและการทดสอบหา
ขอผิดพลาด การทําตนแบบอยางเร็วและการนําไปใชในงาน
ควบคุมทางดานโทรคมนาคม 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-422ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่                3(3-0-6) 
Mobile Communication Systems 
คําอธิบายรายวิชา 
กลาวนําเกี่ยวพื้นฐานคล่ืนโทรศัพทเคล่ือนที่ เซลลูลาร  
โทรศัพทเคล่ือนที่ในยุคที่ 1 ยุคที่ 2สภาพแวดลอมคล่ืน
โทรศัพทเคล่ือนที่ การสูญเสียการแพรกระจายคล่ืนแบบ
หลายวิถี  ผลกระทบจากด็อปเปอรการจางหายของ
ชองสัญญาณ Rayleigh การจางหายของชองสัญญาณ 
Rician ส ถิ ติ ก า ร จ า งห า ยแบ บช า แล ะแ บบ ร วด เ ร็ ว 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของชองสัญญาณแบบหลายวิถี 
การนําความถี่กลับมาใชใหม เทคนิคไดเวอรซิต้ิทางความถี่
แบบสเปซ แบบพรีเควนซ่ี แบบโพราไลท แบบฟลดคอมโพ
เนน แบบเฟส สัญญาณรบกวนชองสัญญาณรวม สัญญาณ
รบกวนจากชองสัญญาณขางเคียง การจัดการทรัพยากร 
แ ล ะ ก า รค ว บ คุ ม กํ า ลั ง ง า น  โ ค ร ง ข า ย จี พี อ า ร เ อ ส 
สถาปตยกรรมจีพีอารเอส ขอแตกตางระหวาง 2G และ 
2.5G กลาวนําระบบโทรศัพทเคล่ือน กลาวนําเกี่ยวกับ
โทรศัพทเคล่ือนที่ยุคที่  3 CDMA, UMTS, WCDMA และ 
โทรศัพทเคล่ือนที่ยุคตอไป 
 
 
 

 ยายไปกลุม
วิชาชีพ
บังคับ 
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04-053-423การส่ือสารแบบดิจิตอล                3(3-0-6) 
ชนิดหลายคล่ืนพาห 
Multi-Carrier Digital Communication 
คําอธิบายรายวิชา 
วิชานี้อธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานดิจิตอลมอดูเลชั่นและดีมอด
ดูเลชั่นพื้นฐานการมอดูเลตแบบคล่ืนพาหเด่ียวการมอดูเลต
แบบหลายคล่ืนพาหกระบวนการแปลงสัญญาณแบบ DFT 
และ FFT เทคนิคการแปลงสัญญาณบางสวนแบบ FFT สวน
เพิ่มเก็จสัญญาณชองสัญญาณการแพรกระจายคล่ืนการซิง
โคไนเซชั่นการประมาณชองสัญญาณและระบบโอเอฟดีเอ็ม
การประยุกตใชงานสําหรับการส่ือสารแบบดิจิตอลหลาย
คล่ืนพาห เชน ADSL ระบบโครงขายแบบไรสายระบบ
กระจายภาพและเสียงแบบดิจิตอลและแนวทางใชงานใน
อนาคต 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-424เทคโนโลยีเรดาร                        3(3-0-6) 
Radar Technology 
คําอธิบายรายวิชา 
ระบบเรดารชนิดของเรดารสัญญาณเรดารระยะทางและ
ความเร็วของเปาหมายการแพรกระจายคล่ืนโครงสรางชั้น
บรรยากาศโลกสมการเรดารแบบจําลองชองสัญญาณระบบ
การหาตําแหนงวิธีความเขมสัญญาณที่รับได (RSS) วิธีเวลาที่
มาถึง (TOA) วิธีผลตางเวลาท่ีมาถึง (TDOA) วิธีมุมที่มาถึง 
(AOA) และวิธีลายนิ้วมือ 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

04-053-425การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ    3(3-0-6) 
Overseas Training 
คําอธิบายรายวิชา 
นักศึกษาจะตองผานการปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการในตางประเทศ หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเปนเวลา
อยางนอย 16 สัปดาห 
 

 ยกเลิก
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563 

 
 
รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
       (ดร.สมภพพิมพล) 
      ประธานหลักสูตร 
    วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง  
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
และ วช.03 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษรางหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
วช.06 รายงานผลดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ 5 ปยอนหลัง 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ 5 ป ยอนหลัง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

1. ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากนักศึกษาช้ันปสุดทาย หรือ บัณฑิตใหม 
1.1 จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรท้ังหมด 248 คน 
1.2 จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทาย  62 คน 
1.3 จํานวนบัณฑิตใหม   90 คน 
1.4 ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ไดรอยละ 82.15 จากจํานวนผูประเมิน 62 คน 
1.5 สรุปขอเสนอแนะการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
........................................................................................................................................................

. 
2. ผลการประเมินโดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
 2.1 จํานวนผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย 77 คน 
 2.2 ผลการประเมินโดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรอยละ 84.24 
      จากจํานวนผูประเมิน 77 คน 
 2.3 สรปุขอเสนอแนะการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

........................................................................................................................................................
. 
3. ผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 

 

ปการศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 
คะแนนท่ีได 3.05 2.86 2.99 3.15 - 

สรุปขอเสนอแนะการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 - ควรมีการวางแผนและประเมินกระบวนการ การบูรณาการการเรียนการสอนกับ การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเห็นเปนรูปธรรม 
 - ควรมีการจัดระบบการกําหนดผูสอนรายบุคคลใหมีความชัดเจน เชน การกําหนดคุณสมบัติ 
ความเชี่ยวชาญ เฉพาะดาน เปนตน 
 - หลักสูตรฯ ควรมีการนําผลการประเมินจากกรรมการในปท่ีผานมา มาใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตรฯ 
 
 
4. ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต จากภาวะมีงานทํา 
 4.1 จํานวนบัณฑิต 90 คน 
 4.2 สรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จากอาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

วช.06 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบได จํานวนบัณฑิตใหม (คน) คิดเปนรอยละ 
1. ศึกษาตอ 
2. ธุรกิจสวนตัว 
3. ขาราชการในหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. เกษตรกร 
5. พนักงานบริษัทไมตรงสายงาน 
6. วิศวกรโทรคมนาคมในหนวยงานของรัฐ   
    และเอกชน 
7. ไมระบุขอมูล 

4 
14 
2 
2 
5 
59 
 
4 

4.5 
15.6 
2.2 
2.2 
5.5 
65.5 

 
4.5 

 
 

ลงชื่อ....................................................ประธานหลักสูตร 
(ดร.สมภพพิมพล ) 
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ภาคผนวก ฉ 
รายละเอียดความสามารถ สมรรถนะหรือผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO) 
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ภาคผนวก ฉ 
รายละเอียดความสามารถ สมรรถนะหรือผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO)      

 
การออกแบบหลักสูตร 

 
1. ชื่อคณะ  : คณะวิศวกรรมศาสตร 
2. ชื่อหลักสูตร:    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. ความคาดหวังของความสามารถ (Competence)   สมรรถนะ (Competency) หรือผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) “ข้ันสุดทาย (the END)" 
หรือท่ีเรียกวา "Program Learning Outcomes (PLO)"    ท่ีบัณฑิตในหลักสูตรนี้ตองทําได 
  "เม่ือจบหลักสูตรนี้ บัณฑิตจะสามารถ "ทํา" "คิด" และหรือ "มีคุณลักษณะ" ดังนี้ 
  PLO1.วิเคราะหและออกแบบงานดานโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 

PLO2. วิเคราะหและออกแบบงานทางดานโทรคมนาคม 
PLO3. สามารถพัฒนา/สรางนวัตกรรมใหกับสถานประกอบการ 
PLO4. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5. การพัฒนา PLOs ท่ีระบุในขอ 4.  
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Program Learning 

Outcomes : PLO 

พัฒนาการจากการเรียนรู
ของ 

PLO ท่ีกําหนด 

ในแตละช้ันป (YLOs) 

เนื้อหาท่ีผูเรียนตอง 

"รู" และ "เขาใจ" 
      ทักษะ (Skills) 

วิธีการวัด 
(Assessment) 
ความสามารถ 

PLO1. วิเคราะหและ
ออกแบบงานดาน
โทรคมนาคมพ้ืนฐาน 

YLO ป 1:1 มีความรูดาน
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน การ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  

- แคลคูลัส 1 สําหรับ
วิศวกร 

- เคมีพ้ืนฐาน 

- ฟสิกส 1 

- การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 

-มีความรูและเนื้อหาในวิชาชีพ ดานหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ อยางลึกซ้ึง 
ถองแท รวมท้ังบริบทของอุตสาหกรรม 

-สามารถคิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และ
ประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศ จากแหลงขอมูล 
ท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน 

-ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและ
ผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน ผูรวมงาน 
ผูปกครอง คนในชุมชน และผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

- วัดและประเมินจาก
การทํากิจกรรมกลุม
เชิ งปฏิบัติการและ
กรณีศึกษา 

-วัดและประเมินจาก
ผลการทํากิจกรรม
การเรียนรูแบบเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

-วัดและประเมินจาก
ผลการค นหาและ
วิ เ คราะห เ ก่ี ย ว กับ
ขอ เ ท็จจริ ง  ข อ มูล
สารสนเทศ 
-วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบมี
สวนรวมปฏิบัติการ 

YLO ป 1:2ความรูพ้ืนฐาน 
การคํานวณทาง
โทรคมนาคม สามารถเขียน

-การฝกพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

- เขียนแบบวิศวกรรม 
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Program Learning 

Outcomes : PLO 

พัฒนาการจากการเรียนรู
ของ 

PLO ท่ีกําหนด 

ในแตละช้ันป (YLOs) 

เนื้อหาท่ีผูเรียนตอง 

"รู" และ "เขาใจ" 
      ทักษะ (Skills) 

วิธีการวัด 
(Assessment) 
ความสามารถ 

แบบวงจรไฟฟาและ
โทรคมนาคมไดเขาใจและ
แปลความหมายคําศัพท
เฉพาะทางดาน
โทรคมนาคม 

 

- วิชาภาษา 

YLO ป 2:1 ประยุกตใช
ความรูทฤษฎีทาง
คณิตศาสตรสําหรับ
วิเคราะหวงจรไฟฟาและ
โทรคมนาคมวิเคราะหการ
ทํางานของวงจรดวย
โปรแกรมจําลองการทํางาน 
และออกแบบ
แผนวงจรพิมพ ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป 

- แคลคูลัส 3 สําหรับ
วิศวกร 

- วงจรไฟฟา 

- ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

- อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

- ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 

เขาใจวิธีวิเคราะหทฤษฎีของวงจรไฟฟาและวงจร
อิเล็กทรอนิกส สําหรับงานวงจรรวม 

 

YLO ป 2:2  ใชทักษะ
เครื่องมือวัดวิเคราะห
สัญญาณดานการสื่อสาร

- เครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟา 

- หลักการสื่อสาร 
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Program Learning 

Outcomes : PLO 

พัฒนาการจากการเรียนรู
ของ 

PLO ท่ีกําหนด 

ในแตละช้ันป (YLOs) 

เนื้อหาท่ีผูเรียนตอง 

"รู" และ "เขาใจ" 
      ทักษะ (Skills) 

วิธีการวัด 
(Assessment) 
ความสามารถ 

ประยุกตใชความรูดาน
ดิจิทัลและการออกแบบ
ลอจิกในงานโทรคมนาคม
ได 

- ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 
1 

- วงจรดิจิทัลและการ
ออกแบบลอจิก 

- ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
และการออกแบบลอจิก 
 

PLO2. ปฏิบัติการออกแบบ
และวิเคราะหงานดาน
โทรคมนาคม 

 

YLO ป 3:1 ประยุกตใช
หลักการสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย ออกแบบระบบ
ควบคุมท่ีเก่ียวของกับงาน
สื่อสารดวย
ไมโครโปรเซสเซอร 

- สัญญาณและระบบ 

- การสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย 

- สายสงและโครงขาย
การสื่อสาร 

- ไมโครโพรเซสเซอร 

  

 YLO ป 3:2 ประยุกตใชการ
สื่อสารเพ่ืองานระบบ
โทรคมนาคม  

- การสื่อสารทางแสง 

- วิศวกรรมสายอากาศ 

- วิศวกรรมไมโครเวฟ 

- คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
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Program Learning 

Outcomes : PLO 

พัฒนาการจากการเรียนรู
ของ 

PLO ท่ีกําหนด 

ในแตละช้ันป (YLOs) 

เนื้อหาท่ีผูเรียนตอง 

"รู" และ "เขาใจ" 
      ทักษะ (Skills) 

วิธีการวัด 
(Assessment) 
ความสามารถ 

PLO3. สามารถพัฒนา/
สรางนวัตกรรม เพ่ือ
จัดการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/
สถานประกอบการ 

 

YLO ป 4:1 ประยุกตใช
หลักการและทฤษฎีในการ
สรางงานโครงงาน
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

เขาใจกระบวนการนํา
ทฤษฎีดานโทรคมนาคมท่ี
เรียนมาไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน 

 1. ประเมินผลจาก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
ส ถ า น ท่ี
ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาหรื อก า ร
ฝกงาน 

2. ประเมินจากจาก
การนําเสนองาน 

3. ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรม
เ ม่ื อปฏิ บั ติ ง าน
กลุม 

4. ประเมินจาก
ผลงานดาน
วิศวกรรม 

YLO ป 4:2 ประยุกตใช
หลักการและทฤษฎีในการ
ปฏิบัติงานตามความ

เขาใจกระบวนการนํา
ทฤษฎีดานอโทรคมนาคม
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Program Learning 

Outcomes : PLO 

พัฒนาการจากการเรียนรู
ของ 

PLO ท่ีกําหนด 

ในแตละช้ันป (YLOs) 

เนื้อหาท่ีผูเรียนตอง 

"รู" และ "เขาใจ" 
      ทักษะ (Skills) 

วิธีการวัด 
(Assessment) 
ความสามารถ 

ตองการของสถาน
ประกอบการ/
สถาบนัการศึกษา 

ไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

PLO 4. มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

YLO ป 4:2 ประยุกตใช
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส/
โทรคมนาคม ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

เขาใจระเบียบปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  

 
 
หมายเหตุ :   

1.  “ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับชั้นป YLOs” แปลงจาก PLO ท่ีสังเคราะหมาจากวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหเปนความรู ความสามารถ และ
ทักษะของนักศึกษา ท่ีสามารถวัดและประเมินได เพ่ือใหม่ันใจวา นักศึกษาท่ีไดรับประสบการณการเรียนรูและผานเกณฑการประเมินผลของรายวิชานั้นๆ ท่ีได
เรียนมาแตละชั้นป และมีสมรรถนะตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

2.  YLO ท่ีดี ควรมีโครงสราง ดังนี้  
2.1action verb ความสามารถหรือทักษะท่ีนักศึกษาจะตองแสดงสมรรถนะใหสังเกตหรือวัดได 
2.2 learning content ความรูแตละรายวิชาท่ีเรียนมาในชั้นป ตองการใหนักศึกษาไดรับและจะสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดสําหรับการ

เรียนรูในชั้นปตอไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
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2.3criteria or standard เกณฑหรือมาตรฐานของระดับความสามารถท่ีกําหนดในแตละชั้นป สําหรับประเมินผลวานักศึกษาไดบรรลุผลสําเร็จ
การศึกษาในแตละชั้นป 

3.  YLO ในแตละชัน้ป อาจประกอบดวย learning domain มากกวา 1 domain  
4. ตารางแสดงรายละเอียดทักษะ (Skills) และวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ 
 
 
 

. ผลการพัฒนาการเรียนรูท่ีคาดหวังแตละดาน  

Program Learning 
Outcomes 

การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน 
 

ผลการ
พัฒนาการ
เรียนรูท่ี
คาดหวัง 

PLO1. ปฏิบัติการออกแบบและ
วิเคราะหงานดานโทรคมนาคม
พ้ืนฐาน 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ศรัทธาในวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ังดาน
วิชาการและวิชาชีพ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

 

1.3 มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
1.4 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแกปญหาโดยอาศัยหลักการเหตุผลบนบรรทัดฐานทางสังคม เห็นประโยชนของ
สังคมสวนรวม ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

 

ดานความรู  
1.1 มีความรอบรูในหลักการ ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล และทักษะศตวรรษท่ี 21  
1.2 มีความรูและเนื้อหาในวิชาชีพ ดานหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ รวมท้ังบริบทของอุตสาหกรรม 
มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

 



196 
 

Program Learning 
Outcomes 

การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน 
 

ผลการ
พัฒนาการ
เรียนรูท่ี
คาดหวัง 

1.3 มีความรูความเขาใจ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการดําเนนิชีวิต พัฒนาตน พัฒนางาน ตลอดจนการทํางานและประกอบอาชีพ 

 

1.4 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน  
1.5 ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ดานทักษะทางปญญา  
1.1 สามารถคิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย พัฒนา
ตนเองใหปรับตัวเขากับเทคโนโลยีดิจิทัลยุคปจจุบันและอนาคต เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 

1.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
1.1 รับรูความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคมมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม เขาใจผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก 

 

1.2 ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี มีแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหภูมิใจและเห็นคุณคา
ในตนเอง อาชีพ เคารพและใหเกียรติผูอ่ืน 

 

1.3 มีความรับผิดชอบในทุกดาน สามารถแกปญหาและชวยเหลือตนเองและสวนรวม อยางสรางสรรค  
1.4 สามารถถายทอดความรูทางวิชาการและวิชาชีพ แกผูอ่ืนอยางสรางสรรค และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.1 วิเคราะหเชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร เพ่ือเขาใจองคความรู 
หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
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1.2 สื่อสารกับ บุคคลกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลาย และนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

 

1.3 มีดุลยพินิจในการติดตาม เผยแพร  เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีทันสมัย ในการทํางาน และการ
ประชุม ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ และการลอกเลียนผลงาน 
 

 

PLO2. ปฏิบัติการออกแบบและ
วิเคราะหงานดานโทรคมนาคม 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ศรัทธาในวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ังดาน
วิชาการและวิชาชีพ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

 

1.3 มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
1.4 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแกปญหาโดยอาศัยหลักการเหตุผลบนบรรทัดฐานทางสังคม เห็นประโยชนของ
สังคมสวนรวม ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

 

ดานความรู  
1.1 มีความรอบรูในหลักการ ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล และทักษะศตวรรษท่ี 21  
1.2 มีความรูและเนื้อหาในวิชาชีพ ดานหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ รวมท้ังบริบทของอุตสาหกรรม 
มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

 

1.3 มีความรูความเขาใจ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน ตลอดจนการทํางานและประกอบอาชีพ 

 

1.4 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน  
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1.5 ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ดานทักษะทางปญญา  
1.1 สามารถคิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อสารสนเทศ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย พัฒนา
ตนเองใหปรับตัวเขากับเทคโนโลยีดิจิทัลยุคปจจุบันและอนาคต เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 

1.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  
1.3 พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสราง นวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรู
แกชุมชน สถานประกอบการและสังคม 

 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
1.1 รับรูความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคมมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม เขาใจผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก 

 

1.2 ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี มีแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหภูมิใจและเห็นคุณคา
ในตนเอง อาชีพ เคารพและใหเกียรติผูอ่ืน 

 

1.3 มีความรับผิดชอบในทุกดาน สามารถแกปญหาและชวยเหลือตนเองและสวนรวม อยางสรางสรรค  
1.4 สามารถถายทอดความรูทางวิชาการและวิชาชีพ แกผูอ่ืนอยางสรางสรรค และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.1 วิเคราะหเชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร เพ่ือเขาใจองคความรู 
หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 

1.2 สื่อสารกับผูเรียน บุคคลกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลาย และนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ 
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
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1.3 มีดุลยพินิจในการติดตาม เผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีทันสมัย ในการทํางาน และการประชุม 
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ และการลอกเลียนผลงาน 
 

 

PLO3. สามารถพัฒนา/สราง
นวัตกรรม เพ่ือจัดการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/สถาน 
ประกอบการ 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ศรัทธาในวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ังดาน
วิชาการและวิชาชีพ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

 

1.3 มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
1.4 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแกปญหาโดยอาศัยหลักการเหตุผลบนบรรทัดฐานทางสังคม เห็นประโยชนของ
สังคมสวนรวม ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

 

ดานความรู  
1.1 มีความรอบรูในหลักการ ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล และทักษะศตวรรษท่ี 21  
1.2 มีความรูและเนื้อหาในวิชาชีพ ดานหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ รวมท้ังบริบทของอุตสาหกรรม 
มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

 

1.3 มีความรูความเขาใจ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน ตลอดจนการทํางานและประกอบอาชีพ 

 

1.4 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน  
1.5 ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ดานทักษะทางปญญา  
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1.1 สามารถคิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อสารสนเทศ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย พัฒนา
ตนเองใหปรับตัวเขากับเทคโนโลยีดิจิทัลยุคปจจุบันและอนาคต เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 

1.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  
1.3 พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรู
แกชุมชน สถานประกอบการและสังคม 

 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
1.1 รับรูความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคมมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม เขาใจผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก 

 

1.2 ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี มีแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหภูมิใจและเห็นคุณคา
ในตนเอง อาชีพ เคารพและใหเกียรติผูอ่ืน 

 

1.3 มีความรับผิดชอบในทุกดาน  สามารถแกปญหาและชวยเหลือตนเองและสวนรวม อยางสรางสรรค  
1.4 สามารถถายทอดความรูทางวิชาการและวิชาชีพ แกผูอ่ืนอยางสรางสรรค และมีคุณธรรมจริยะธรรม  
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.1 วิเคราะหเชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร เพ่ือเขาใจองคความรู 
หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 

1.2 สื่อสารกับผูเรียน บุคคลกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลาย และนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ 
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

 

1.3 มีดุลยพินิจในการติดตาม เผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีทันสมัย ในการการจัดการเรียนรู การ
วิจัย การทํางาน และการประชุม ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ และการลอกเลียนผลงาน 
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Program Learning 
Outcomes 

การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน 
 

ผลการ
พัฒนาการ
เรียนรูท่ี
คาดหวัง 

ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  
1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถออกแบบและสรางหลักสูตร
รายวิชา หรือหลักสูตรฝกอบรม วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม 

 

1.2 มีความรูความเขาใจ สามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามความ
แตกตางระหวางบุคคล 

 

1.3 มีความรูในการจัดสภาพแวดลอมหองเรียน และหองปฏิบัติการ  
1.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรูมีปญญารูคิด
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

 

1.5 สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

PLO 4. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ศรัทธาในวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ังดาน
วิชาการและวิชาชีพ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

 

1.3 มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
1.4 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแกปญหาโดยอาศัยหลักการเหตุผลบนบรรทัดฐานทางสังคม เห็นประโยชนของ
สังคมสวนรวม ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

 

ดานความรู  
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Program Learning 
Outcomes 

การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน 
 

ผลการ
พัฒนาการ
เรียนรูท่ี
คาดหวัง 

1.1 มีความรอบรูในหลักการ ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัย ทักษะการวัดประเมิน และทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 

 

1.2 มีความรูและเนื้อหาในวิชาชีพ ดานหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ รวมท้ังบริบทของอุตสาหกรรม 
มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

 

1.3 มีความรูความเขาใจ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน ตลอดจนการทํางานและประกอบอาชีพ 

 

1.4 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน  
1.5 ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ดานทักษะทางปญญา  
1.1 สามารถคิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย พัฒนา
ตนเองใหปรับตัวเขากับเทคโนโลยีดิจิทัลยุคปจจุบันและอนาคต เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

 

1.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  
1.3 พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรู
แกชุมชน สถานประกอบการและสังคม 

 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
1.1 รับรูความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคมมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม เขาใจผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก 

 

1.2 ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี มีแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหภูมิใจและเห็นคุณคา
ในตนเอง อาชีพ เคารพและใหเกียรติผูอ่ืน 
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Program Learning 
Outcomes 

การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน 
 

ผลการ
พัฒนาการ
เรียนรูท่ี
คาดหวัง 

1.3 มีความรับผิดชอบในทุกดาน  สามารถแกปญหาและชวยเหลือตนเองและสวนรวม อยางสรางสรรค  
1.4 สามารถถายทอดความรูทางวิชาการและวิชาชีพ แกผูอ่ืนอยางสรางสรรค และมีคุณธรรมจริยะธรรม  
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.1 วิเคราะหเชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร เพ่ือเขาใจองคความรู 
หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 

1.2 สื่อสารกับผูเรียน บุคคลกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลาย และนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ 
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

 

1.3 มีดุลยพินิจในการติดตาม เผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีทันสมัย ในการการจัดการเรียนรู การ
วิจัย การทํางาน และการประชุม ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ และการลอกเลียนผลงาน 

 

ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  
1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถออกแบบและสรางหลักสูตร
รายวิชา หรือหลักสูตรฝกอบรม วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม 

 

1.2 มีความรูความเขาใจ สามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามความ
แตกตางระหวางบุคคล 

 

1.3 มีความรูในการจัดสภาพแวดลอมหองเรียน และหองปฏิบัติการ  
1.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรูมีปญญารูคิด
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

 

1.5 สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 
7. ถานักศึกษาไมสามารถพัฒนาความสามารถในแตละข้ัน (YLOs) หลักสูตรจะมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการในข้ันถัดไปไดอยางไร และการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการท่ีไมสามารถทําใหนักศึกษาประสพผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในแตละข้ัน และเม่ือจบหลักสูตรอยางไร 
7.1 กรณีนักศึกษาไมสามารถพัฒนาความสามารถในแตละข้ัน (YLOs) หลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซํ้าจนกวาจะสามารถพัฒนา
ความสามารถในแตละข้ัน (YLOs) ได 
7.2 กรณีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแลวไมสามารถพัฒนาความสามารถในแตละข้ัน (YLOs) หลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซํ้าจนกวา
จะสามารถพัฒนาความสามารถในแตละข้ัน (YLOs) ได 
7.3 กรณีนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแลวไมสามารถพัฒนาความสามารถในแตละข้ัน (YLOs) หลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถสอบเขาเพ่ือศึกษาใหม
และทําการเทียบโอนรายวิชาท่ีผานการพัฒนาความสามารถในแตละข้ัน (YLOs) โดยเกณฑข้ันต่ําจะตองมีผลการเรียนไมต่ํากวา C ได 
 

8. ถานักศึกษาไมสามารถพัฒนาความสามารถตาม PLOs ท่ีกําหนด หลักสูตรจะมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสําหรับ
นักศึกษารุนตอไปอยางไร 

 8.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูมีสวนเก่ียวของในแตละ PLOs เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
แตละ PLOs  

 8.2 จัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูของนักศึกษา หรือจัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในแตละข้ันของ PLOs เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนปกติ 
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ภาคผนวก ช  
แผนการศึกษาแบบชุดวิชา(Module) 
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หลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง ทักษะการออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุและระบบการสื่อสารสําหรับโครงขายยุคใหม 
สามารถเทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตขอนแกน 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโมดูล 
ช่ือรายวิชาใน 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต 
(ชั่วโมงทฤษฎี-ชั่วโมงปฏิบัติ-

ศึกษานอกเวลา) 
จํานวนรวม 

1 ทักษะการออกแบบวงจร
ความถ่ีวิทยุ 

1. การประยุกตใชวงจรรวม
สําหรับการสื่อสาร  
2. คลื่นแมเหล็กไฟฟา  
3. การออกแบบวงจรความถ่ี
วิทยุ 
4. การแพรกระจายคลื่นวิทยุ  

3(3-0-6) 
 

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

 
3(3-0-6) 

4 รายวิชา 
12 หนวยกิต 

2 การออกแบบและพัฒนา
ระบบการสื่อสารสําหรับ
โครงขายยุคใหม 

1. การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัล 
2. การสื่อสารสําหรับโครงขาย
ยุคใหม 
3. การสื่อสารแถบความถ่ีกวาง 

3(2-3-5)  
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

3 รายวิชา 
9 หนวยกิต 

จํานวนรวม 7 รายวิชา 21 หนวยกิต  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตขอนแกน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

โมดูลท่ี 1 ช่ือ ทักษะการศึกษาการออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 
 จํานวนหนวยกิตรวม  12 หนวยกิต 

 
1. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางระหวางวงจรความถ่ีวิทยุ และความถ่ีต่ํา 
2. เพ่ือออกแบบวงจรกรองแบบตาง ๆ เชน วงจรกรองผานต่ํา วงจรกรองผานแถบในยานความถ่ีวิทยุ 
3. เพ่ือออกแบบวงจรขยายกําลังต่ําและกําลังสูง ในยานความถ่ีวิทยุ 
4. เพ่ือศึกษาถึงอุปกรณตาง ๆ ในยานความถ่ีวิทยุ รวมท้ังข้ัวตอ สายนําสัญญาณชนิดตาง ๆ 
 
2. เนื้อหาสาระ 
 นําหลักการสื่อสารเบื้องตน การมอดูเลตและดีมอดูเลตเชิงแอมปลิจูดดวยไอซีตัวคูณ การผสมสัญญาณดวยไอซี
ตัวคูณ วงจรกําเนิดสัญญาณเชิงเสนดวยไอซีออปแอมป การประยุกตใชไอซีกําเนิดสัญญาณแบบควบคุมดวย
แรงดันไฟฟาสําหรับการมอดูเลตเชิงความถ่ี การประยุกตใชวงจรเฟสล็อกลูปสําหรับการมอดูเลตและดีมอดูเลต
เชิงความถ่ี การประยุกตใชไอซีมัลติเพล็กซ วงจรกรองสัญญาณท่ีใชไอซีออปแอมป ไอซีแปลงแอนะล็อกเปนดิจิทัล
และไอซีแปลงดิจิทัลเปนแอนะล็อก ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟาเปลี่ยนตามเวลาและสมการของแมกซเวลลสมการ
คลื่นและผลเฉลยคลื่นระนาบในไดอิเล็กตริกและตัวนําโพลาไรเซชันของคลื่นการสะทอนการหักเหและการ
เลี้ยวเบนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟาตามขวางสนามไฟฟาตามขวางสนามแมเหล็กตามขวางทอ
นําคลื่นสี่เหลี่ยมและทอนําคลื่นวงกลมและการประยุกตใชงาน วงจรขายเขาออกหลายทาง พารามิเตอรเอสและ
พารามิเตอรของสายสง อุปกรณแบบแพสซีฟ อุปกรณแบบแอ็กทีฟ การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ การใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ เทคนิคการวัดการแพรกระจายคลื่นดิน การแพรกระจายคลื่น
ฟา การแพรกระจายคลื่นอวกาศ การจางหายเร็วในความถ่ีแถบแคบ การจางหายเร็วในความถ่ีแถบกวาง การ
แพรกระจายสัญญาณแบบเซลลูลาร   
 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับทฤษฎีหลักการสื่อสารเบื้องตน การประยุกตใชเทคนิคการมอดูเลตในรูปแบบตาง ๆ 
โดยใชไอซี การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ เชน วงจรขยาย วงจรกรองความถ่ี วงจรกําเนิดความถ่ี วงจรเฟสล็อก
ลูป รวมถึงการวัดทดสอบวงจรยานความถ่ีวิทยุโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ Team Teaching และการสอนโดย
มุงเนนปฏิบัติ 
2. ใหผูเรียนนําทฤษฎีและหลักการของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สมการคลื่นและผลเฉลยคลื่นระนาบในไดอิเล็กตริกและ
ตัวนําโพลาไรเซชันของคลื่นการสะทอนการหักเหและการเลี้ยวเบนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟา
ตามขวางทอนําคลื่นสี่เหลี่ยมและทอนําคลื่นวงกลมและการประยุกตใชงาน โดยวิธีการเรียนรูแบบ Studio Based 
Learning และการสอนโดยมุงเนนปฏิบัติ 
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3. ใหผูเรียนทดสอบและวิเคราะหวงจรขายเขาออกหลายทาง พารามิเตอรเอสและพารามิเตอรของสายสง 
อุปกรณแบบแพสซีฟ อุปกรณแบบแอ็กทีฟ การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
วงจรความถ่ีวิทยุ เทคนิคการวัดทดสอบการแพรกระจายคลื่นในรูปแบบตาง ๆ โดยวิธีการเรียนรูแบบ Team 
Based Learning 

 
4. Output/Outcome  
1. เขาใจถึงความแตกตางระหวางวงจรความถ่ีวิทยุ และความถ่ีต่ํา  
2. สามารถออกแบบวงจรกรองแบบตาง ๆ เชน วงจรกรองผานต่ํา วงจรกรองผานแถบในยานความถ่ีวิทยุได 
3. สามารถออกแบบวงจรขยายกําลังต่ําและกําลังสูง ในยานความถ่ีวิทยุ 
4. เขาใจอุปกรณตาง ๆ ในยานความถ่ีวิทยุ รวมท้ังข้ัวตอ สายนําสัญญาณชนิดตาง ๆ 
 
5. วิธีการวัด/ประเมินผลการศึกษา 

ประเมินจากผลการออกแบบวงจรกรองแบบตาง ๆ และวงจรขยาย ท่ีไดจากการบูรณาการความรูจาก
การศึกษา โดยการตั้งโจทย ออกแบบรูปแบบวงจรกรองและวงจรขยาย แลวทําการสรางชิ้นงานจริงท่ีไดจากการ
ออกแบบ และทําการวัดทดสอบพารามิเตอรตาง ๆ ของวงจรกรองและวงจรขยาย 
 

6. การเทียบเคียงรายวิชา จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรปกติกับโมดูล 

ช่ือโมดูล 
ช่ือรายวิชา 

ในหลักสูตรปกติ 
จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงทฤษฎี-ชั่วโมงปฏิบัติ-ศึกษานอกเวลา) 

ทักษะการศึกษาการออกแบบ
วงจรความถ่ีวิทยุ 

1. การประยุกตใชวงจรรวมสําหรับ
การสื่อสาร  
2. คลื่นแมเหล็กไฟฟา  
3. การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ 
4. การแพรกระจายคลื่นวิทยุ 

3(3-0-6) 
 

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

รวม 4 รายวิชา 
 

12 หนวยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตขอนแกน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

โมดูลท่ี 2 ช่ือ การออกแบบและพัฒนาระบบการส่ือสารสําหรับโครงขายยุคใหม 
จํานวนหนวยกิตรวม 9 หนวยกิต 

 
1. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับหลักการของระบบเครือขาย พ้ืนฐานการสื่อสารแบบมีสายและไรสาย รวมถึงการสื่อสาร
สําหรับอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง ระบบการสื่อสารมาตรฐานไวไฟ  และโครงสรางพ้ืนฐานเครือขายบริเวณกวาง ท่ีใชใน
ระบบโครงขายโทรคมนาคม 

2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการสื่อสารสําหรับโครงขายยุคใหมรวมถึงเรียนรูการหลักการของเครือขาย
สื่อสารแถบความถ่ีกวางสําหรับระบบโทรศัพท ท่ีใชในระบบโครงขายไดอยางเหมาะสมกับงาน 

3. เพ่ือทดสอบและวิเคราะหผลการออกแบบการวางระบบโครงขายโทรคมนาคม รวมถึงการประมวลผล
สัญญาณในระบบโครงขายโทรคมนาคม 

 
2. เนื้อหาสาระ 
 พ้ืนฐานการทํางานของระบบเครือขาย พ้ืนฐานการสื่อสารแบบมีสายและไรสาย หลักการเขาถึงหลายทาง การ
สื่อสารสําหรับอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง ระบบการสื่อสารมาตรฐานไวไฟ ระบบการสื่อสารมาตรฐานบลูทูธ ระบบการ
สื่อสารมาตรฐานซิกบี ระบบโพรโทคอลท่ีใช IPv6 และการออกแบบ เครือขายแบบ 6LowPAN โพรโทคอล
สําหรับการจัดเสนทาง6LowPAN เทคโนโลยีเครือขายสื่อสารแบบกวางท่ีเนนใชพลังงานต่ํา แอปพลิเคชันโพรโท
คอล และเทคโนโลยี 5G หลักการเครือขายสื่อสารแถบความถ่ีกวางสําหรับระบบโทรศัพท โทรศัพทแบบเสียงบน
โพรโทคอลอินเทอรเน็ต โครงสรางพ้ืนฐานเครือขายบริเวณกวาง ATMVPN FDDIDSL และเทคนิคปจจุบัน 
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต SDH วิศวกรรมจราจร และQoS เครือขาย FTTH WLANS PON DWDM ทฤษฎีการ
สื่อสารผานสายไฟฟา (PLC) สําหรับการสื่อสารแถบความถ่ีแคบและความถ่ีกวาง มาตรฐานของเครือขายการ
สื่อสารผานสายไฟฟาสัญญาณเวลาไมตอเนื่องและสัญญาณเวลาตอเนื่องการวิเคราะหสเปกตรัมการลดคาและ
ประมาณคาในชวงการแปลงอัตราชักตัวอยางการแปลงฟูเรียรไมตอเนื่องความนาจะเปนในการประมวลผล
สัญญาณดิจิทัลเทคนิคออกแบบวงจรกรองแบบผลตอบสนองอิมพัลสอนันตและแบบผลตอบสนองอิมพัลสจํากัด
ระบบหลายอัตราความถ่ีและฟลเตอรแบงคการแปลงเวฟเลตไมตอเนื่องแนะนําแอพพลิเคชั่นของการประมวลผล
สัญญาณดิจิทัลบางตัวเชนการประมวลผลภาพ การประมวลผลเสียงและคําพูด การประมวลผลอารเรย และ
แอพพลิเคชั่นในปจจุบัน 
 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับทฤษฎีหลักการพ้ืนฐานการสื่อสารแบบมีสายและไรสายของโครงขายโทรคมนาคม 
หลักการเครือขายสื่อสารแถบความถ่ีกวางสําหรับระบบโทรศัพท รวมถึงเครื่องมือวัดและวิธีการวัดท่ีใชในระบบ
โครงขายโทรคมนาคม โดยใชวิธีการเรียนรูแบบ Team Teaching และ การสอนโดยมุงเนนปฏิบัติ 
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2. ใหผูเรียนการออกแบบและพัฒนาระบบการสื่อสารสําหรับโครงขายยุคใหมรวมถึงการวิเคราะหสเปกตรัมท่ีใชใน
ระบบโครงขายไดอยางเหมาะสมกับงาน โดยวิธีการเรียนรูแบบ Studio Based Learning และ การสอนโดย
มุงเนนปฏิบัติ 
3. ใหผูเรียนทดสอบและวิเคราะหความนาจะเปนในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลรวมถึงแอพพลิเคชั่นของการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัลโดยวิธีการเรียนรูแบบ Team Based Learning 
 
4. Output/Outcome 

1. ผูเรียนเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการสื่อสารแบบมีสายและไรสายของโครงขายโทรคมนาคม หลักการ
เครือขายสื่อสารแถบความถ่ีกวางสําหรับระบบโทรศัพท รวมถึงเครื่องมือวัดและวิธีการวัดท่ีใชในระบบโครงขาย
โทรคมนาคม ท่ีใชในระบบโครงขายโทรคมนาคมไดอยางถูกตอง 

2. ผูเรียนสามารถออกแบบระบบการสื่อสารสําหรับโครงขายยุคใหมรวมถึงการวิเคราะหสเปกตรัมท่ีใชในระบบ
โครงขายไดอยางเหมาะสมกับงาน ท่ีใชในระบบโครงขายไดอยางเหมาะสมกับงานไดอยางถูกตอง 

3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหความนาจะเปนในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลรวมถึงแอพพลิเคชั่นของการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัลได 
 
5. วิธีการวัด/ประเมินผลการศึกษา 

1. ทดสอบความรูของผู เรียนเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการสื่อสารแบบมีสายและไรสายของโครงขาย
โทรคมนาคม หลักการเครือขายสื่อสารแถบความถ่ีกวางสําหรับระบบโทรศัพท ดวยวิธีการทําแบบทดสอบในชั้น
เรียน 

2. ประเมินจากผลรายงานการออกแบบ การนําเสนอผลงาน รวมถึงกระบวนการในการออกแบบของระบบ
การสื่อสารสําหรับโครงขายยุคใหม 

3. การนําเสนอ การถามและการตอบ 
 
6. การเทียบเคียงรายวิชา จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรปกติกับโมดูล 

ช่ือโมดูล ช่ือรายวชิาในหลกัสูตรปกติ 
จํานวนหน่วยกติ 

(ชัว่โมงทฤษฎี-ชัว่โมงปฏิบติั-ศึกษานอก

เวลา) 

การออกแบบและพฒันา

ระบบ  การส่ือสารสาํหรับ

โครงข่ายยคุใหม่ 

 

1. การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
2. การสื่อสารสําหรับโครงขายยุคใหม 

3. การส่ือสารแถบความถ่ีกวา้ง 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 3 รายวิชา 9 หนวยกิต 
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มติคณะกรรมการประจําคณะ และหรือมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
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ภาคผนวก ฌ มติสภาวิชาการ 
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