
 
  

คํารับรองตนเอง (SELFDECLARATION) 

ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

ใชประกอบ 

การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

ใชประกอบ 

 

การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท : 034-219364-66 ตอ 209550 

โทรศัพท : 089-979-7911 

โทรศัพท / โทรสาร : 034-241971
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คําแนะนําทั่วไป 

 

1. คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือยืนยันความพรอมใน 

การประเมินและการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของสถาบันการศึกษา จากสภาวิศวกร 

2. ชื่อหลักสูตรท่ีปรากฏบนปกหนาของคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) จะตองมีขอความเหมือนกันกับ

ชื่อหลักสูตรท่ีไดรับอนุญาตใหเปดสอนได และเปนชื่อหลักสูตรท่ีปรากฏในแบบระเบียนการศึกษาและ

ประมวลหลักสูตร (Bulletin) ของสถาบันการศึกษา 

3. กรณีท่ีจัดทําตารางรายการ หลักสูตร และขอมูล โดยเพ่ิมเติมหัวขอหรือเปลี่ยนแปลงไปจากคํารับรองตนเอง 

(Self-Declaration) ขอใหอธิบายประกอบดานลางตอทายตารางนั้น 

4. สัญลักษณ “{ขอความ}” หมายความวา สถาบันการศึกษาเขียนขอความหรือคําอธิบายแทนท่ีขอความเดิม 

และลบสัญลักษณ “{ขอความ}” ออกจากคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

5. ตัวอักษรหรือขอความท่ีพิมพเปน ตัวอักษรเอียง (Italic Font) หมายความวา คําอธิบายประกอบหัวขอ 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
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การสงคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

 

สถาบันการศึกษาสงคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษาและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

จํานวน 5 ชุด สื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด พรอมหนังสือการขอรับรองปริญญาฯ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกร

ตามท่ีอยูขางลาง 

 

 

สภาวิศวกร 

487/1 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

10310 

สายดวน 1303 

โทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 

 

 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

 

สถาบันการศึกษาจัดทําคํารับรองตนเอง (Self-Declaration) เพ่ือขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามหัวขอ ประกอบดวยขอมูล ตาราง คําอธิบาย และเอกสาร

ประกอบอ่ืน ๆ ดังตอไปนี้ 
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หนาปก 

 
คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

 

สําหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2566 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2565) 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาํบลพระปฐมเจดีย 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท : 034-219364-66 ตอ 209550 

โทรศัพท / โทรสาร : 034-241971 

 

{15 กุมภาพันธ 2565} 
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สารบัญ 
 

  หนา 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 7 

 1. ชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร (ใหระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

6. แผนการศึกษา 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 

9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

7 

7 

7 

7 

8 

9 

16 

17 

17 

17 

สวนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา 18 

 1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

3. คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

18 

18 

19 

51 

สวนท่ี 3 คณาจารย 53 

 1. ประธานหลักสูตร 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

3. อาจารยประจาํหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา (อนาคตใหใชคําเดียวกันกับของกระทรวงฯ) 

4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจาํตอนักศึกษา 

6. แผนพัฒนาหลักสตูรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

53 

53 

55 

59 

60 

60 

สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 64 

 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

64 

76 

สวนท่ี 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 90 

 1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

2. แหลงบริการขอมูลทางวชิาการ 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2. สิ่งอํานวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

90 

90 

95 

95 

95 

100 

115 
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สารบัญ (ตอ) 

 

  หนา 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก 116 

 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบนัการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมตัิ 

จากสภาสถาบนัการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวชิาที่ขอเทียบองคความรู) 

ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 

ภาคผนวก 5   อ่ืน ๆ  

116 

121 

 

122 

123 

124 
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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 

 

ช่ือสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟาสื่อสาร) 

ปการศึกษาท่ีรับรองปริญญา ปการศึกษา 2565 

 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

ช่ือภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Engineering Program in Electrical Communications 

    Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) 

ช่ือยอภาษาไทย :   Bachelor of Engineering (Electrical Communications Engineering) 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) 

ช่ือยอภาษาอังกฤษ :  B.Eng. (Electrical Communications Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย :  ไมมี 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ :  ไมมี 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 

เพ่ือสรางและพัฒนาวิศวกรใหเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร มีทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และจิตอาสาตอสังคมและประเทศ 
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4.2. *วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมศาสตรผูมีความรูความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพดาน 

     วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารไดอยางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตผูมีความใฝรู มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา พรอมสําหรับการศึกษาในระดับสูง 

     ตอไป  

3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตผูมีวินัย ความคิด ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

     มีความเปนผูนํา และมีคุณธรรม  
* หมายเหตุ: หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ

เพ่ือประโยชนในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีขอรับรองไดอยางเหมาะสม 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 

จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน จํานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 8 สัปดาห 

5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
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6. แผนการศึกษา 

6.1 แสดงแผนการศึกษา 

 6.1.1 แผนการศึกษา (ปกติ) 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

     

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU101 Silpakorn Arts 3(3-0-6) 

SU201 English in the Digital Era 3(2-2-5) 

SU301 Active Citizen 3(3-0-6) 

511 104  Calculus for Engineers I   3(3-0-6) 

514 101  General Physics I 3(3-0-6) 

514 103  General Physics Laboratory I 1(0-3-0) 

618 110 Computer Programming for Engineers 3(2-3-4) 

รวมจํานวน 19 

 
 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU102 Creative Silpakorn 3(3-0-6) 

SU202 English for International Communication 3(2-2-5) 

SU203 Creative Communication Skills 3(3-0-6) 

SU401 Innovation-Driven Entrepreneurship 3(3-0-6) 

514 102 General Physics II 3(3-0-6) 

514 104 General Physics Laboratory II 1(0-3-0) 

618 112 Electrical Engineering Mathematics I 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU402 Innovation and Design 3(3-0-6) 

513 100  General Chemistry 3(3-0-6) 

513 105  General Chemistry Laboratory 1(0-3-0) 

600 201 Creativity in Word of Technology and Engineering I 1(0-3-0) 

618 120 Fundamental of Electrical Engineering 3(3-0-6) 

618 214  Electrical Engineering Mathematics II 3(3-0-6) 

618 223 Basic Electrical and Electronic Laboratory 1(0-3-0) 

618 361  Principles of Communication Systems 3(3-0-6) 

631 220 Electrical Communications Engineering Laboratory I 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 
 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

600 202 Creativity in Word of Technology and Engineering II 1(0-3-0) 

614 201 Engineering Drawing 3(2-3-4) 
615 112 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
618 216 English for Engineering Communication  2(2-0-4) 
631 221  Electrical Communications Engineering Laboratory II 1(0-3-0) 
631 231 Signals and Systems   3(3-0-6) 

631 260  Analog and Digital Electronic Circuits 3(3-0-6) 

631 261 Electromechanical Energy Conversion 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

618 352 Microcontroller and Basic Internet of Things 3(2-3-4) 
618 360 Electromagnetic Fields and Waves 3(3-0-6) 
618 362 Digital Signal Processing 3(3-0-6) 
618 370 Instrumentation and Electrical Measurement  3(3-0-6) 
631 328 Data Communication and Computer Networks               3(3-0-6) 

รวมจํานวน 21 

  
 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

618 311 Statistics for Electrical Engineering 3(3-0-6) 

618 317 Basic Technical Writing for Engineer 2(2-0-4) 

618 371 Linear Control Systems 3(3-0-6) 

620 101  Engineering Materials 3(3-0-6) 
631 326 Digital Communication 3(3-0-6) 

631 327  Communication Network and Transmission Lines 3(3-0-6) 

631 329 Antenna Engineering 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 20 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

631 390 Training 1*(ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง) 

รวมจํานวน - 

*นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

631 495 Electrical Communications Engineering Project I 1(0-3-0) 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 9 

 วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 13 

 

 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

618 418  English for Engineering Work Life 2(2-0-4) 

631 424 Optic Communication   3(3-0-6) 

631 496 Electrical Communications Engineering Project II 2(0-6-0) 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

 วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 16 
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6.1.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

     

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU101 Silpakorn Arts 3(3-0-6) 

SU201 English in the Digital Era 3(2-2-5) 

SU301 Active Citizen 3(3-0-6) 

511 104  Calculus for Engineers I  3(3-0-6) 

514 101  General Physics I 3(3-0-6) 

514 103  General Physics Laboratory I 1(0-3-0) 

618 110 Computer Programming for Engineers 3(2-3-4) 

รวมจํานวน 19 

 
 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU102 Creative Silpakorn 3(3-0-6) 

SU202 English for International Communication 3(2-2-5) 

SU203 Creative Communication Skills 3(3-0-6) 

SU401 Innovation-Driven Entrepreneurship 3(3-0-6) 

514 102 General Physics II 3(3-0-6) 

514 104 General Physics Laboratory II 1(0-3-0) 

618 112 Electrical Engineering Mathematics I 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 
 
 
 
 
 



- 14 - 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SU402 Innovation and Design 3(3-0-6) 

513 100  General Chemistry 3(3-0-6) 

513 105  General Chemistry Laboratory 1(0-3-0) 

600 201 Creativity in Word of Technology and Engineering I 1(0-3-0) 

618 120 Fundamental of Electrical Engineering 3(3-0-6) 

618 214  Electrical Engineering Mathematics II 3(3-0-6) 

618 223 Basic Electrical and Electronic Laboratory 1(0-3-0) 

618 361  Principles of Communication Systems 3(3-0-6) 

631 220 Electrical Communications Engineering Laboratory I 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 
 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

600 202 Creativity in Word of Technology and Engineering II 1(0-3-0) 

614 201 Engineering Drawing  3(2-3-4) 
615 112 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
618 216 English for Engineering Communication 2(2-0-4) 
631 221  Electrical Communications Engineering Laboratory II 1(0-3-0) 
631 231 Signals and Systems   3(3-0-6) 

631 260  Analog and Digital Electronic Circuits 3(3-0-6) 

631 261 Electromechanical Energy Conversion 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

618 352 Microcontroller and Basic Internet of Things 3(2-3-4) 
618 360 Electromagnetic Fields and Waves 3(3-0-6) 
618 362 Digital Signal Processing 3(3-0-6) 
618 370 Instrumentation and Electrical Measurement 3(3-0-6) 
631 328 Data Communication and Computer Networks           3(3-0-6) 

รวมจํานวน 21 

  
 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

618 311 Statistics for Electrical Engineering 3(3-0-6) 

618 317 Basic Technical Writing for Engineer  2(2-0-4) 

618 371 Linear Control Systems 3(3-0-6) 

620 101  Engineering Materials 3(3-0-6) 
631 326 Digital Communication 3(3-0-6) 

631 327  Communication Network and Transmission Lines 3(3-0-6) 

631 329 Antenna Engineering 3(3-0-6) 
631 391 Preparation for Cooperative Education 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 21 

 
 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

631 390 Training 1*(ไมนอยกวา 240 

ชั่วโมง) 

รวมจํานวน - 

* นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

631 493   Cooperative Education 9(ไมนอยกวา 640 

ชั่วโมง) 

รวมจํานวน 9 

 

 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

618 418  English for Engineering Work Life 2(2-0-4) 

631 424 Optic Communication   3(3-0-6) 

631 494 Electrical Communications Engineering Project for 

Cooperative Education 

2(0-6-0) 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

 วิชาเลือกเสร ี 6 

รวมจํานวน 19 

 

 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

รายละเอียดของหลักเกณฑการเทียบโอน/ยกเวนรายวิชาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

พรอมระบุรายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xx หนวยกิต  ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา xx หนวยกิต  ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร xx หนวยกิต  ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 

- กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร xx หนวยกิต  ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมอนุญาตใหเทียบโอน 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี xx หนวยกิต ขอเทียบโอน xx หนวยกิต 
 

รวมหนวยกิตท่ีขอเทียบโอน xx หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร xx หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตคงเหลือ xx หนวยกิต 
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8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 เริ่มเปดสอนภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2566 

สภาวิชาการใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันท่ี.......เดือน................พ.ศ............... 

 

9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

ระบุรายละเอียดของผูรับรอง/อนุมัติขอมูลท่ีบันทึกใชในการพิจารณาและประเมินผล เพ่ือการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 

ช่ือ-สกุล ลงนาม ตําแหนงบริหาร (วาระการดํารง

ตําแหนง) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร 

 
 

 คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2561 - 

ปจจุบัน 

 

10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานเก่ียวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีขอมูลการติดตอ เชน ช่ือ-สกุล 

ตําแหนง โทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ แกวออน  ประธานหลักสตูร 064-841-7834 kaewon_r@su.ac.th 

2 อาจารย ดร.โสภณ ผูมีจรรยา อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

089-259-7959 phumeechanya_s@su.ac.th 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ วงศพรอมมูล อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

081-255-5734 wongprommoon_n@su.ac.th 

4 อาจารย ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

081-699-8265 gomasang_p@su.ac.th 

5 อาจารย พรชัย เปลี่ยมทรัพย อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

086-359-4135 pliamsup_p@su.ac.th 
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 

 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1.1 ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเทา 

1.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ/

หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 

1.3 มีคุณสมบตัิอ่ืนครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

ระบุจํานวนนิสิต/นักศึกษาท่ีรับเขา ตองจําแนกตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 

ตารางท่ี 1: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 
 

แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

 ช้ันปท่ี  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ชั้นปท่ี 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปท่ี 2   50 50 50 50 

ชั้นปท่ี 3     50 50 50 

ชั้นปท่ี 4       50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 

  

ตารางท่ี 2: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

ช้ันปท่ี 1      

ช้ันปท่ี 2      

ช้ันปท่ี 3      

รวม      
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (ตามขอตกลง Washington Accord หรือ ตามขอตกลง Sydney Accord) 

3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง 

Washington Accord 

 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม 

(Engineering 

Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรู

ท า ง ด า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร  

วิทยาศาสตร  พ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม และความรู เฉพาะ

ทางวิศวกรรม เพ่ือการแกไข

และหาคําตอบ ของปญหาทาง

วิศวกรรมท่ีซับซอน 

511 104 Calculus for 

Engineers I  

ลิมิตและความตอเน่ือง การหาอนุพันธและการประยกุต

ในทางวิศวกรรมศาสตร คาสุดขีดของฟงกชัน รูปแบบ

ยังไมกําหนด กฎของโลปตาล ลําดับและอนุกรมอนันต 

อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน

  

 513 100 General 

Chemistry 

 

ปริมาณสัมพันธ  ทฤษฎีอะตอม  โครงสรางอะตอมและ

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมีของธาตุในกลุมหลัก 

อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส 

ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดลุ

ของไอออน จลนเคม ี

 

 513 105 General 

Chemistry Laboratory 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 513 100 

เคมีท่ัวไป 

 

 514 101 General 

Physics I 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร 

กลศาสตรของของไหล ทฤษฎีจลนของแกส เทอรโม

ไดนามิกส การสั่นและคลื่น เสียง 

 

 514 102 General 

Physics II 

 

แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแส อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

และควอนตัมฟสิกส 

 

 514 103 General 

Physics Laboratory I 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 514 101   

ฟสิกสท่ัวไป 1 

 

 514 104 General Physics 

Laboratory II 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 514 102   

ฟสิกสท่ัวไป 2 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 614 201 Engineering 

Drawing 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออรโธกราฟฟก การ

รางแบบดวยมือเปลา การเขียนภาพออรโธกราฟฟก 

การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การ

เขียนแบบภาพชวย การเขียนวัสดุยึดเหน่ียว การเขียน

แผนคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและสวนประกอบ

ของช้ินงาน การใหขนาดและความคลาดเคลื่อน การ

เขียนแบบดวยการใชคอมพิวเตอรชวยข้ันพ้ืนฐาน 

 

 615 112 Engineering 

Mechanics  

 

ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง 

สถิตยศาสตรของไหล จุดเซ็นทรอยดและโมเมนตของ

ความเฉ่ือย จลศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  งานและ

พลังงาน  อิมพัลสและโมเมนตัม 

 

  618 112 Electrical 

Engineering 

Mathematics I 

 

ปริพันธและการประยุกตปริพันธสําหรับการแกปญหา

วงจรไฟฟา ปริพันธหลายช้ันสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 

สมการอนุพันธชนิดเชิงเสนและชนิดไมเปนเชิงเสน การ

ประยุกตสมการอนุพันธในสาขาวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหแคลคูลัสดวยฟงก ชัน

เวกเตอร 

 

  618 120 Fundamental 

of Electrical Engineering 

การ วิ เคราะหว งจรไฟฟ า พ้ืนฐานท้ั งวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ แรงดัน กระแสไฟฟาและ

กําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟา

เบ้ืองตน การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล เครื่อง

กําเนิดไฟฟา มอเตอรและการนําไปใชงาน แนวคิด

ระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงถายกําลังไฟฟา เครื่องมือ

วัดทางไฟฟาเบ้ืองตน วงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  618 214 Electrical 

Engineering 

Mathematics II 

 

การวิเคราะหเชิงซอน จํานวนเชิงซอน ฟงกชันเชิงซอน 

แมปปง คอนฟอรมมอลแมปปง  อินทิกรัลเชิงซอน 

วิธีการอินทิเกรตโดยใชเรซิดิวและการประยุกต การ

แปลงลาปลาซ การเกิดข้ึนและลักษณะเฉพาะของการ

แปลงลาปลาซ ตัวประกอบเชิงเดียว ตัวประกอบเชิงซ้ํา

และตัวประกอบเชิงซอน การประยุกตการแปลงลา

ปลาสสําหรับแกสมการอนุพันธ การวิเคราะหวงจรดวย

การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูริเยร ฟูริเยรอินทิกรัลและ

การแปลงฟูริเยร การวิเคราะหวงจรและสเปคตรัมดวย

การแปลงฟูริเยร สมการอนุพันธยอยและการประยุกต 

เมตริกสและพีชคณิตเชิงเสนพ้ืนฐาน 

 

  618 361 Principles of 

Communication 

Systems 

 

แบบจําลองการสื่อสาร สเปกตรัมของสัญญาณ การ

ประยุกตใชอนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริเยร การมอดู

เลตสัญญาณแอนะล็อก การมอดูเลตเชิงขนาด (เอเอ็ม) 

การมอดูเลตเชิงความถ่ี (เอฟเอ็ม) สัญญาณรบกวนใน

การสื่อสารแอนะล็อก การเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อก

เปนสัญญาณดิจิทัลโดยวิธีมอดูเลตรหัสพัลส (พีซีเอ็ม) 

ทฤษฎีการชักตัวอยาง และการแจงหนวย การมอดูเลต

แบบเดลตา การสงผานสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด การ

มอดูเลตสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตสัญญาณแบบเอ

เอสเค การมอดูเลตสัญญาณแบบเอฟเอสเค และการมอ

ดูเลตสัญญาณแบบพีเอสเค เทคนิคการมัลติเพล็กซแบบ

แบงเวลาและแบบแบงความถ่ี 

 

  620 101 Engineering 

Materials 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการ

ผลิต และการประยุกตใชงานของวัสดุวิศวกรรมหลัก

ประเภทโลหะ พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุเสริม

องคประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาคและการแปล

ความหมายของวัฏภาคตาง ๆ สมบัติเชิงกล และการ

เสื่อมสภาพของวัสด ุ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 220 Electrical 

Communications 

Engineering Laboratory I 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธกับวิชาหลักการสื่อสาร 

โครงขายสื่อสาร สายสง การสื่อสารแบบดิจิทัล การ

สื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 

  631 221 Electrical 

Communications 

Engineering Laboratory 

II 

 

ปฏิบัติการท่ีมุงเนนการเรียนรูภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ

เน้ือหาทฤษฎีทางดานวิศวกรรมการสื่อสารเฉพาะทาง

และมีความเช่ือมโยงกับวิทยาการทางดานการสื่อสาร

สมัยใหม 

 

  631 260 Analog and 

Digital Electronic 

Circuits 

ความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับ อุปกรณและ

วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อก สารก่ึงตัวนํา และ

ทฤษฎีรอยตอพี-เอ็น คุณลักษณะและการประยุกตใช

งานไดโอด ทรานซิสเตอรพาหะคู (บีเจที) ทรานซิสเตอร

สนามไฟฟา (เอฟอีที) และโอเปอรเรชันแนลแอมปลิ

ฟาย เออร  (ออปแอมป )  ระบบตั ว เลขและรหัส 

พีชคณิตบลูลีนและลอจิกเกต ตารางความจริง การลด

รูปสมการบลูลีนโดยใชแผนผังคารโนห การออกแบบ

วงจรเชิงจัดหมู ฟลิปฟล็อป การออกแบบวงจรเชิงลําดบั 

วงจรนับ วงจรชิฟตรีจิสเตอร 

 

  631 261 

Electromechanical 

Energy Conversion 

วงจรแมเหล็ก เสนแรงแมเหล็ก แรงแมเหล็กไฟฟา กฎ

ของฟาราเดย กฎของแอมแปร หลักการแปลงผัน

พลังงานแมเหล็กไฟฟา หมอแปลงอุดมคติ หมอแปลง

ไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส หมอแปลงไฟฟาสําหรับ

เครื่องมือวัด หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟาแบบหมุน 

โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง คุณลักษณะ

ของเครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรกระแสตรง วิธีการ

เริ่มเดินมอเตอรกระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็ว

มอเตอรกระแสตรง การควบคุมเครื่องจักรไฟฟา

กระแสตรงดวยอิ เล็กทรอนิกส กํ าลั ง  โครงสราง

เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟา

เหน่ียวนําแบบหน่ึงเฟสและสามเฟส การควบคุม

เครื่องจักรไฟฟาเหน่ียวนําดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 326 Digital 

Communication 

ทบทวนทฤษฎีบทการชักตัวอยาง ความนาจะเปนและ

กระบวนการสุม ปริภูมิสัญญาณ แบนดวิดทไนควิสท

ต่ําสุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาสสี

ขาวแบบบวก รหัสไลนโคดและการปรับรูปสัญญาณ

พัลส เทคนิคการกล้ําสัญญาณดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การ

วิเคราะหประสิทธิภาพ การประสานเวลา อีควอลไลเซ

ชัน แนะนําทฤษฎีขาวสาร การเขารหัสสัญญาณจาก

แหลงตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลาย

ชองสัญญานและหลายคลื่นพาห  เทคนิคการแผ

สเปกตรัม ชองสัญญาณเลือนหายจากคลืน่หลายทิศทาง 

 

  631 327 

Communication 

Network and 

Transmission Lines 

 

ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ มี ส า ย แ ล ะ ไ ร ส า ย  วิ เ ค ร า ะ ห

คาพารามิเตอรสายสงสัญญาณสื่อสาร  ความสัมพันธ

ของเมทริกซแบบ วาย แซด เอฟ จี เอช การเช่ือมตอกัน

ของวงจรเครือขายพ้ืนฐาน การแปลงเครือขาย ปริมาณ

การสงผาน เทคนิควงจรการสงผานสัญญาณ ตัวกรอง

คลื่น ตัวลดทอน การแมตชคาอิมพิแดนซ ทฤษฎีสายนํา

สัญญาณ สมการคลื่น วิธีการแกปญหาสําหรับ  ความถ่ี

ต่ํา กลาง สูง คาคงท่ีปฐมภูมิและทุติยภูม ิการตกกระทบ

และการสะทอนคลื่น อัตราสวนคลื่นน่ิง คุณสมบัติของ

สายปลายเปด ปด และตอโหลด  สายนําสัญญาณท่ีมี

การสูญเสียและไมมีการสูญเสีย การสะทอนในโดเมน

เวลา แผนภาพการตีกลับ การเกิดครอสทอลกแบบ

ขอบเขตใกล  และครอสทอลกแบบขอบเขตไกล 

สัญญาณความแตกตาง สายนําสัญญาณแบบรวม ชนิด

ของสายเคเบิล สายบิดคูตี เกลียวชนิดไมมีการก้ัน

สัญญาณรบกวน สายโคแอ็กเชียล มาตรฐานสําหรับ

สายนําสัญญาณในปจจุบัน 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 328 Data 

Communication and 

Computer Networks    

แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรม

เครือขายแบบลําดับช้ัน โพรโทคอล และการเช่ือมตอ

จุดตอจุด แบบจําลองการหนวงเวลาในเครือขาย โพรโท

คอลการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล 

การจัดการขอผิดพลาด เครือขายแบบทองถ่ิน เครือขาย

สวิทช่ิง การจัดการเสนทางในเครือขาย ความปลอดภัย

ของเครือขาย สถาปตยกรรมและระบบของเครือขาย

แบบกลุมเมฆ มาตรฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 

  631 329 Antenna 

Engineering 

นิยามพ้ืนฐานและทฤษฎี การกอรูปสมการของปญหา

การแพรกระจาย แหลงกระจายคลื่นแบบจุดไอโซ

ทรอปก รูปแบบกําลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทาง

และอัตราขยาย ความตานทานเชิงซอนของการกระจาย

คลื่น การโพลาไรซของคลื่น ประสิทธิภาพ แบนดวิทท 

การแพรกระจายจากอุปกรณกระแส ผลกระทบของ

สายดิน คุณสมบัติการแพรกระจายของสายอากาศแบบ

เชิงเสน สายอากาศแถวลําดับแบบเสน สายอากาศอุ

ดะ-ยากิ สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบ

ชองเปด สายอากาศแบบไมโครสตริป เสาอากาศ

สมัยใหมสําหรับการประยุกตใชงานกระแสไฟฟา การ

วัดลักษณะจําเพาะของสายอากาศ 

 

  631 424 Optic 

Communication   

ระบบสื่อสารดวยแสงเบ้ืองตน ทอนําคลื่นและลักษณะ

การเคลื่อนท่ีของแสง สายเสนใยแกวนําแสง ชนิด

พารามิเตอรและการผลิตเสนใยแกวนําแสง การสงแสง

ผานอากาศและผานเสนใยแกวนําแสง คุณลักษณะของ

แหลงกําเนิดแสง ไดโอดเปลงแสง (แอลอีดี) และเลเซอร 

คุณลักษณะของตัวกลางในการสงสัญญาณ อุปกรณการ

สื่อสารทางแสง สวิตช ตัวลดทอน ตัวคัปเปลอร เลนส 

และตัวรับแสง การมัลติเพลกซในระบบสายสงทางแสง 

ชนิดของสัญญาณรบกวนในตัวรับแสง สัญญาณรบกวน

แบบช็อต สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากความรอน การ

เสื่อมลงของสัญญาณ การลดทอนสัญญาณและดิสเพอร

ช่ันในระบบเช่ือมตอสัญญาณแสง ตัวทวนและตัวขยาย

สัญญาณแสง การคํานวณระบบเช่ือมตอสัญญาณแสง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเน่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก 631 

495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอผลของ

โครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปากเปลา 

 

2 การวิเคราะหปญหา 

(Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย 

สืบคน และวิเคราะห ปญหา

ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ท่ี ซั บ ซ อ น 

เพ่ือใหไดขอสรุป ของปญหาท่ี

มีนัยสําคัญ โดยใช หลักการ

ทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ธรรมชาติ และ วิทยาการทาง

วิศวกรรมศาสตร 

631 493 Cooperative 

Education 

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

 

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 630 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 

 

3 การออกแบบ/พัฒนาหา

คําตอบของปญหา 

(Design/Development 

of Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคําตอบ

ของปญหาทาง วิศวกรรมท่ี

ซับซอน และออกแบบระบบ 

ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม 

กั บ ข อ พิ จ า ร ณ า ท า ง ด า น

สาธารณสุข ความปลอดภัย 

วั ฒ น ธ ร ร ม  สั ง ค ม  แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU402 Innovation and 

Design 

 

 

 

631 493 Cooperative 

Education  

แนวคิด หลักการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการคิด

เชิงออกแบบตามข้ันตอน การทําความเขาใจปญหา 

การระดมความคิดเห็น การเรียนรูผานการทดลอง

ปฏิบัติและเผยแพรอยางสรางสรรค 

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 



- 27 - 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 

 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดําเนินการสืบคนเพ่ือ

หาคํ าตอบของ ปญหาทาง

วิศวกรรม ท่ีซับซอน โดยใช

ความรูจากงานวิจัยและวิธีการ

วิจัย รวมถึง การออกแบบการ

ทดลอง การวิเคราะห และการ

แปลความหมายของขอมูล  

การสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหได

ผลสรุปท่ี เช่ือถือได 

 

631 493 Cooperative 

Education   

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย 

(Modern Tool Usage) 

-  สามารถสร า ง  เ ลื อกใช  

เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช

เ ค รื่ อ ง มื อ ทั น ส มั ย ท า ง

วิศวกรรมและเทคโนโลยี  

ส า ร ส น เ ท ศ  ร ว ม ถึ ง ก า ร

พยากรณ การทําแบบจําลอง

ข อ ง ง า น ท า ง วิ ศ วกร รม ท่ี

ซับซอนท่ี เขาใจถึงขอจํากัด

ของเครื่องมือตาง ๆ 

618 223 Basic Electrical 

and Electronic 

Laboratory 

 

 

 

 

618 352 Microcontroller 

and Basic Internet of 

Things 

การฝกฝนการวัดพ้ืนฐานโดยใชมัลติมิ เตอร และ

ออสซิลโลสโคป การออกแบบแผนวงจรพิมพ (พีซีบี) 

การบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส การ

ท ด ล อ ง เ ก่ี ย ว กั บ ก ฎ แ ล ะ แ น ว คิ ด พ้ื น ฐ า น ท า ง

วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทดลองการ

ทํางานและควบคุมมอเตอร 

 

ระบบไมโครคอนโทรเลอรและโครงสรางโดยท่ัวไป การ

เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร การรับเขา

และสงออกคาแบบดิจิทัล การรับเขาและสงออกคา

แบบแอนะล็อก การขัดจังหวะ การเช่ือมตอกับอุปกรณ

แสดงผล การสื่อสารแบบอนุกรม การเช่ือมตอกับ

เซนเซอรแบบตาง ๆ การเช่ือมตอกับโมดูลท่ีนาสนใจ 

การควบคุมมอเตอร การแปลงสัญญาณระหวางแอนะล็

อกและดิ จิ ทั ล  การออกแบบและ พัฒนาระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

 

  

  618 370 

Instrumentation and 

Electrical Measurement  

แนวคิดพ้ืนฐานและศัพทท่ีบัญญัติใชเฉพาะ ระบบของ

หนวย ตนเหตุของความผิดพลาดในการวัด การ

ปรับเทียบ มาตรฐานการจัดการขอมูล เครื่องมือวัดและ

การวัดแบบแอนะล็อก การเคลื่อนไหวชนิดขดลวด

เคลื่ อน ท่ีแบบแม เหล็กถาวร ( พี เ อ็ม เ อ็มซี )  การ

เคลื่อนไหวชนิดแกนเหล็กเคลื่อนท่ี การเคลื่อนแบบ

ไดนาโมมิเตอรไฟฟา แอมมิเตอร โวลทมิเตอร โอหม

มิเตอร มัลติมิเตอร โพเทนซิโอมิเตอร บริดจกระแสตรง

และกระแสสลับ เครื่องมือวัดกําลังและพลังงาน หมอ

แปลงเครื่องมือวัด หลักการเบ้ืองตนของออสซิลโลสโคป 

เครื่องมือวัดแบบดิจิทัลประกอบดวย การแปลงผันแอ

นะล็อกเปนดิจิ ทัลและดิจิ ทัลเปนแอนะล็อก การ

แสดงผลแบบดิจิทัลและมัลติมิเตอรแบบดิจิทัล 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 220 Electrical 

Communications 

Engineering Laboratory I 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธกับวิชาหลักการสื่อสาร 

โครงขายสื่อสาร สายสง การสื่อสารแบบดิจิทัล การ

สื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 

  631 221 Electrical 

Communications 

Engineering Laboratory 

II 

ปฏิบัติการท่ีมุงเนนการเรยีนรูภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ

เน้ือหาทฤษฎีทางดานวิศวกรรมการสื่อสารเฉพาะทาง

และมีความเช่ือมโยงกับวิทยาการทางดานการสื่อสาร

สมัยใหม 

 

6 วิศวกรและสังคม (The 

Engineer and Society) 

- สามารถใชเหตุและผลจาก

หลักการและความรูท่ี ไดรับ 

ม าประ เ มิ นปร ะ เ ด็ น และ

ผลกระทบตาง ๆ ทางสังคม ชี

วอนามั ย  ความปลอดภัย 

กฎหมาย และวัฒนธรรมท่ี

เก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรม 

631 390 Training 

 

 

 

631 391 Preparation for 

Cooperative Education 

ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร โดยความเห็นชอบจาก

ภาควิชาฯ ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง ในชวงภาคฤดูรอน 

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร

และมนุษยสัมพันธในการทํางาน เทคนิคการนําเสนอ

งานและการเขียนรายงานท่ีถูกตอง ศึกษาปญหาของ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารเพ่ือ

ใชในสหกิจศึกษา 

   

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 

(Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบของ

คําตอบของปญหางานทาง

วิศวกรรมในบริบทของสังคม

และสิ่งแวดลอม และสามารถ

แสดงความรูและความจําเปน

ของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

600 201  Creativity in 

Word of Technology 

and Engineering I 

 

 

600 202 Creativity in 

Word of Technology 

and Engineering II 

 

 

631 391 Preparation for 

Cooperative Education 

อัตลักษณของนักเทคโนโลยีและวิศวกรท่ีจบการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาและกิจกรรม

สําหรับการกอรางความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม

โดยใชเครื่องมือการคิดพ้ืนฐาน 

 

กรณีศึกษาและกิจกรรมสําหรับการแกปญหาทาง

เทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใชกระบวนการเชิงระบบ 

ทักษะการทํางานในอนาคตสําหรับนักเทคโนโลยีและ

วิศวกรท่ีมีความคิดสรางสรรค 

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร

และมนุษยสัมพันธในการทํางาน เทคนิคการนําเสนอ

งานและการเขียนรายงานท่ีถูกตอง ศึกษาปญหาของ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารเพ่ือ

ใชในสหกิจศึกษา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 631 493 Cooperative 

Education 

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏบัิติงาน 

 

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงานการนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 

 

631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 

 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(Ethics) 

-  สามารถใชหลักการทาง

จรรยาบรรณและมีสํ า นึ ก 

รับผิดชอบตอมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

631 390 Training 

 

 

 

631 391 Preparation for 

Cooperative Education 

ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร โดยความเห็นชอบจาก

ภาควิชาฯ ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง ในชวงภาคฤดูรอน 

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร

และมนุษยสัมพันธในการทํางาน เทคนิคการนําเสนอ

งานและการเขียนรายงานท่ีถูกตอง ศึกษาปญหาของ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารเพ่ือ

ใชในสหกิจศึกษา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 631 493 Cooperative 

Education  

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

 

9 การทํางานเด่ียวและทํางาน

เปนทีม (Individual and 

Team work) 

-  ทํ า ห น า ท่ี ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพท้ังในดานการ 

ทํางานเดี่ยว และการทํางาน

ในฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนําทีม

ท่ีมีความหลากหลายของสาขา

วิชาชีพ 

 

631 390 Training 

 

 

ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร โดยความเห็นชอบจาก

ภาควิชาฯ ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง ในชวงภาคฤดูรอน 

 

 631 493 Cooperative 

Education 

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

 

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงานการนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

10 

 
 

การสื่อสาร 

(Communication) 

-  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ง า น

วิศวกรรมท่ีซับซอนกับกลุมผู

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ

สั งคม โดยรวม ได อย า ง  มี

ประสิทธิผล อาทิ สามารถอาน

แ ล ะ เ ขี ย น ร า ย ง า น  ท า ง

วิศวกรรมและเตรียมเอกสาร

การออกแบบงาน วิศวกรรม

ไดอยางมีประสิทธิผล สามารถ

นําเสนอ สามารถใหและรับ

คําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

SU202 English for 

International 

Communication 

 

 

 

SU203 Creative 

Communication Skills 

 
 
 
 
 

618 216 English for 

Engineering 

Communication  

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู

ภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค 

การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารในบริบท

นานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน 

หลากหลาย 

 

หลักการสื่อสาร การสื่ อสารดวยวจนภาษาและ           

อวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคและมี

ประสิทธิภาพในแวดวงท่ีหลากหลาย การสื่อสารขาม

วัฒนธรรม การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน การรูเทา

ทันดิจิทัล 

 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร โดย

เนนทักษะการอาน การฟง การพูด การสนทนา 

 

 

  

  

 618 317 Basic Technical 

Writing for Engineer 

 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร โดย

เนนทักษะทางการเขียนในเชิงเทคนิค และการนําเสนอ 

 

 631 326 Digital 

Communication 

ทบทวนทฤษฎีบทการชักตัวอยาง ความนาจะเปนและ

กระบวนการสุม ปริภูมิสัญญาณแบนดวิดทไนควิสท

ต่ําสุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาสสี

ขาวแบบบวก รหัสไลนโคดและการปรับรูปสัญญาณ

พัลส เทคนิคการกล้ําสัญญาณดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การ

วิเคราะหประสิทธิภาพ การประสานเวลา อีควอลไลเซ

ชัน แนะนําทฤษฎีขาวสาร การเขารหัสสัญญาณจาก

แหลงตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลาย

ชองสัญญานและหลายคลื่นพาห  เทคนิคการแผ

สเปกตรัม ชองสัญญาณเลือนหายจากคลืน่หลายทิศทาง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 631 328 Data 

Communication and 

Computer Networks      

 

แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรม

เครือขายแบบลําดับช้ัน โพรโทคอล และการเช่ือมตอ

จุดตอจุด แบบจําลองการหนวงเวลาในเครือขาย โพรโท

คอลการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล 

การจัดการขอผิดพลาด เครือขายแบบทองถ่ิน เครือขาย

สวิทช่ิง การจัดการเสนทางในเครือขาย ความปลอดภัย

ของเครือขาย สถาปตยกรรมและระบบของเครือขาย

แบบกลุมเมฆ มาตรฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 

11 การบริหารโครงการและการ

ลงทุน (Project 

Management and 

Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรู

และความเขาใจ หลักการทาง

วิศวกรรมและการบริหารงาน 

และ  สามารถประยุกต ใช

หลักการบริหารในงานของตน 

ในฐานะผูรวมทีมและผูนําทีม

เพ่ือบริหารจัดการ โครงการ

วิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอม

การทํางาน ความหลากหลาย

สาขาวิชาชีพ 

 

 

SU401 Innovation-

Driven 

Entrepreneurship 

 

 

 

631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

 

631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 
 
 
631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

ทักษะท่ีจําเปนในการเปนผูประกอบการ ความตระหนัก

ถึงทักษะทางกฎหมาย ธุร กิจการบริหารจัดการ 

ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห และการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดตัง้และดําเนินธุรกิจ

ใหม 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงานการนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

  

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ 

(Lifelong Learning) 

-  ตระหนักและเห็นความ

จําเปนในการเตรียมตัว เพ่ือให

สามารถการปฏิบัติงานไดโดย

ลําพังและ สามารถการเรียนรู

ต ล อ ด ชี พ เ มื่ อ มี ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ด า น

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

600 201  Creativity in 

Word of Technology 

and Engineering I 

 

 

600 202 Creativity in 

Word of Technology 

and Engineering II 

อัตลักษณของนักเทคโนโลยีและวิศวกรท่ีจบการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาและกิจกรรม

สําหรับการกอรางความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม

โดยใชเครื่องมือการคิดพ้ืนฐาน 

 

กรณีศึกษาและกิจกรรมสําหรับการแกปญหาทาง

เทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใชกระบวนการเชิงระบบ 

ทักษะการทํางานในอนาคตสําหรับนักเทคโนโลยีและ

วิศวกรท่ีมีความคิดสรางสรรค 

   

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงานการนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสดุ โดยนํารายวิชาในหลักสตูรท้ังหมดมา 

               กรอกขอมลู 
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3.2 แสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง 

Sydney Accord 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม 

(Engineering 

Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรู

ท า ง ด า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร  

วิทยาศาสตร  พ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม และความรู เฉพาะ

ทางวิศวกรรม เพ่ือนิยามและ

ใช ข้ันตอน งาน กระบวนการ 

ระบบงานหรือ วิ ธีการทาง

วิศวกรรม 

511 104 Calculus for 

Engineers I  

 

 

 

513 100 General 

Chemistry 

 

ลิมิตและความตอเน่ือง การหาอนุพันธและการประยกุต

ในทางวิศวกรรมศาสตร คาสุดขีดของฟงกชัน รูปแบบ

ยังไมกําหนด กฎของโลปตาล ลําดับและอนุกรมอนันต 

อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน

  

ปริมาณสัมพันธ  ทฤษฎีอะตอม  โครงสรางอะตอมและ

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมีของธาตุในกลุมหลัก 

อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส 

ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดลุ

ของไอออน  จลนเคม ี

 

 

 513 105 General 

Chemistry Laboratory 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 513 100 

เคมีท่ัวไป 

 

 514 101 General 

Physics I 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร 

กลศาสตรของของไหล ทฤษฎีจลนของแกส เทอรโม

ไดนามิกส การสั่นและคลื่น เสียง 

 

 514 102 General 

Physics II 

 

แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแส อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

และควอนตัมฟสิกส 

 

 514 103 General 

Physics Laboratory I 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 514 101   

ฟสิกสท่ัวไป 1 

 

 514 104 General Physics 

Laboratory II 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 514 102   

ฟสิกสท่ัวไป 2 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 614 201 Engineering 

Drawing 

 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออรโธกราฟฟก การ

รางแบบดวยมือเปลา การเขียนภาพออรโธกราฟฟก 

การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การ

เขียนแบบภาพชวย การเขียนวัสดุยึดเหน่ียว การเขียน

แผนคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและสวนประกอบ

ของช้ินงาน การใหขนาดและความคลาดเคลื่อน การ

เขียนแบบดวยการใชคอมพิวเตอรชวยข้ันพ้ืนฐาน 

 

 615 112 Engineering 

Mechanics 

 

ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง 

สถิตยศาสตรของไหล จุดเซ็นทรอยดและโมเมนตของ

ความเฉ่ือย จลศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  งานและ

พลังงาน  อิมพัลสและโมเมนตัม 

 

  618 112 Electrical 

Engineering 

Mathematics I 

 

ปริพันธและการประยุกตปริพันธสําหรับการแกปญหา

วงจรไฟฟา ปริพันธหลายช้ันสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 

สมการอนุพันธชนิดเชิงเสนและชนิดไมเปนเชิงเสน การ

ประยุกตสมการอนุพันธในสาขาวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหแคลคูลัสดวยฟงก ชัน

เวกเตอร 

 

  618 120 Fundamental 

of Electrical Engineering 

การ วิ เคราะหว งจรไฟฟ า พ้ืนฐานท้ั งวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ แรงดัน กระแสไฟฟาและ

กําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟา

เบ้ืองตน การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล เครื่อง

กําเนิดไฟฟา มอเตอรและการนําไปใชงาน แนวคิด

ระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงถายกําลังไฟฟา เครื่องมือ

วัดทางไฟฟาเบ้ืองตน วงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  618 214 Electrical 

Engineering 

Mathematics II 

 

การวิเคราะหเชิงซอน จํานวนเชิงซอน ฟงกชันเชิงซอน 

แมปปง คอนฟอรมมอลแมปปง  อินทิกรัลเชิงซอน 

วิธีการอินทิเกรตโดยใชเรซิดิวและการประยุกต การ

แปลงลาปลาซ การเกิดข้ึนและลักษณะเฉพาะของการ

แปลงลาปลาซ ตัวประกอบเชิงเดียว ตัวประกอบเชิงซ้ํา

และตัวประกอบเชิงซอน การประยุกตการแปลงลา

ปลาสสําหรับแกสมการอนุพันธ การวิเคราะหวงจรดวย

การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูริเยร ฟูริเยรอินทิกรัลและ

การแปลงฟูริเยร การวิเคราะหวงจรและสเปคตรัมดวย

การแปลงฟูริเยร สมการอนุพันธยอยและการประยุกต 

เมตริกสและพีชคณิตเชิงเสนพ้ืนฐาน 

 

  618 361 Principles of 

Communication 

Systems 

แบบจําลองการสื่อสาร สเปกตรัมของสัญญาณ การ

ประยุกตใชอนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริเยร การมอดู

เลตสัญญาณแอนะล็อก การมอดูเลตเชิงขนาด (เอเอ็ม) 

การมอดูเลตเชิงความถ่ี (เอฟเอ็ม) สัญญาณรบกวนใน

การสื่อสารแอนะล็อก การเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อก

เปนสัญญาณดิจิทัลโดยวิธีมอดูเลตรหัสพัลส (พีซีเอ็ม) 

ทฤษฎีการชักตัวอยาง และการแจงหนวย การมอดูเลต

แบบเดลตา การสงผานสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด การ

มอดูเลตสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตสัญญาณแบบเอ

เอสเค การมอดูเลตสัญญาณแบบเอฟเอสเค และการมอ

ดูเลตสัญญาณแบบพีเอสเค เทคนิคการมัลติเพล็กซแบบ

แบงเวลาและแบบแบงความถ่ี 

 

  620 101 Engineering 

Materials 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการ

ผลิต และการประยุกตใชงานของวัสดุวิศวกรรมหลัก

ประเภทโลหะ พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุเสริม

องคประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาคและการแปล

ความหมายของวัฏภาคตาง ๆ สมบัติเชิงกล และการ

เสื่อมสภาพของวัสด ุ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 220 Electrical 

Communications 

Engineering Laboratory I 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธกับวิชาหลักการสื่อสาร 

โครงขายสื่อสาร สายสง การสื่อสารแบบดิจิทัล การ

สื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 

  631 221 Electrical 

Communications 

Engineering Laboratory 

II 

 

ปฏิบัติการท่ีมุงเนนการเรียนรูภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ

เน้ือหาทฤษฎีทางดานวิศวกรรมการสื่อสารเฉพาะทาง

และมีความเช่ือมโยงกับวิทยาการทางดานการสื่อสาร

สมัยใหม 

 

  631 260 Analog and 

Digital Electronic 

Circuits 

ความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับ อุปกรณและ

วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนาล็อก สารก่ึงตัวนํา และ

ทฤษฎีรอยตอพี-เอ็น คุณลักษณะและการประยุกตใช

งานไดโอด ทรานซิสเตอรพาหะคู (บีเจที) ทรานซิสเตอร

สนามไฟฟา (เอฟอีที) และโอเปอรเรชันแนลแอมปลิ

ฟาย เออร  (ออปแอมป )  ระบบตั ว เลขและรหัส 

พีชคณิตบลูลีนและลอจิกเกต ตารางความจริง การลด

รูปสมการบลูลีนโดยใชแผนผังคารโนห การออกแบบ

วงจรเชิงจัดหมู ฟลิปฟล็อป การออกแบบวงจรเชิงลําดบั 

วงจรนับ วงจรชิฟตรีจิสเตอร 

 

  631 261 

Electromechanical 

Energy Conversion 

วงจรแมเหล็ก เสนแรงแมเหล็ก แรงแมเหล็กไฟฟา กฎ

ของฟาราเดย กฎของแอมแปร หลักการแปลงผัน

พลังงานแมเหล็กไฟฟา หมอแปลงอุดมคติ หมอแปลง

ไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส หมอแปลงไฟฟาสําหรับ

เครื่องมือวัด หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟาแบบหมุน 

โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง คุณลักษณะ

ของเครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรกระแสตรง วิธีการ

เริ่มเดินมอเตอรกระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็ว

มอเตอรกระแสตรง การควบคุมเครื่องจักรไฟฟา

กระแสตรงดวยอิ เล็กทรอนิกส กํ าลั ง  โครงสราง

เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟา

เหน่ียวนําแบบหน่ึงเฟสและสามเฟส การควบคุม

เครื่องจักรไฟฟาเหน่ียวนําดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 326 Digital 

Communication 

ทบทวนทฤษฎีบทการชักตัวอยาง ความนาจะเปนและ

กระบวนการสุม  ปริภูมิสัญญาณ แบนดวิดทไนควิสท

ต่ําสุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาสสี

ขาวแบบบวก รหัสไลนโคดและการปรับรูปสัญญาณ

พัลส เทคนิคการกล้ําสัญญาณดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การ

วิเคราะหประสิทธิภาพ การประสานเวลา อีควอลไลเซ

ชัน แนะนําทฤษฎีขาวสาร การเขารหัสสัญญาณจาก

แหลงตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลาย

ชองสัญญานและหลายคลื่นพาห  เทคนิคการแผ

สเปกตรัม ชองสัญญาณเลือนหายจากคลืน่หลายทิศทาง 

 

  631 327 

Communication 

Network and 

Transmission Lines 

 

ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ มี ส า ย แ ล ะ ไ ร ส า ย  วิ เ ค ร า ะ ห

คาพารามิเตอรสายสงสัญญาณสื่อสาร  ความสัมพันธ

ของเมทริกซแบบ วาย แซด เอฟ จี เอช การเช่ือมตอกัน

ของวงจรเครือขายพ้ืนฐาน การแปลงเครือขาย ปริมาณ

การสงผาน เทคนิควงจรการสงผานสัญญาณ ตัวกรอง

คลื่น ตัวลดทอน การแมตชคาอิมพิแดนซ ทฤษฎีสายนํา

สัญญาณ สมการคลื่น วิธีการแกปญหาสําหรับ  ความถ่ี

ต่ํา กลาง สูง คาคงท่ีปฐมภูมิและทุติยภูม ิการตกกระทบ

และการสะทอนคลื่น อัตราสวนคลื่นน่ิง คุณสมบัติของ

สายปลายเปด ปด และตอโหลด  สายนําสัญญาณท่ีมี

การสูญเสียและไมมีการสูญเสีย การสะทอนในโดเมน

เวลา แผนภาพการตีกลับ การเกิดครอสทอลกแบบ

ขอบเขตใกล  และครอสทอลกแบบขอบเขตไกล 

สัญญาณความแตกตาง สายนําสัญญาณแบบรวม ชนิด

ของสายเคเบิล สายบิดคูตี เกลียวชนิดไมมีการก้ัน

สัญญาณรบกวน สายโคแอ็กเชียล มาตรฐานสําหรับ

สายนําสัญญาณในปจจุบัน 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 328 Data 

Communication and 

Computer Networks    

 

แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรม

เครือขายแบบลําดับช้ัน โพรโทคอล และการเช่ือมตอ

จุดตอจุด แบบจําลองการหนวงเวลาในเครือขาย โพรโท

คอลการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล 

การจัดการขอผิดพลาด เครือขายแบบทองถ่ิน เครือขาย

สวิทช่ิง การจัดการเสนทางในเครือขาย ความปลอดภัย

ของเครือขาย สถาปตยกรรมและระบบของเครือขาย

แบบกลุมเมฆ มาตรฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 

  631 329 Antenna 

Engineering 

นิยามพ้ืนฐานและทฤษฎี การกอรูปสมการของปญหา

การแพรกระจาย แหลงกระจายคลื่นแบบจุดไอโซ

ทรอปก รูปแบบกําลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทาง

และอัตราขยาย ความตานทานเชิงซอนของการกระจาย

คลื่น การโพลาไรซของคลื่น ประสิทธิภาพ แบนดวิทท 

การแพรกระจายจากอุปกรณกระแส ผลกระทบของ

สายดิน คุณสมบัติการแพรกระจายของสายอากาศแบบ

เชิงเสน สายอากาศแถวลําดับแบบเสน สายอากาศอุ

ดะ-ยากิ สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบ

ชองเปด สายอากาศแบบไมโครสตริป เสาอากาศ

สมัยใหมสําหรับการประยุกตใชงานกระแสไฟฟา การ

วัดลักษณะจําเพาะของสายอากาศ 

 

  631 424 Optic 

Communication   

ระบบสื่อสารดวยแสงเบ้ืองตน ทอนําคลื่นและลักษณะ

การเคลื่อนท่ีของแสง สายเสนใยแกวนําแสง ชนิด

พารามิเตอรและการผลิตเสนใยแกวนําแสง การสงแสง

ผานอากาศและผานเสนใยแกวนําแสง คุณลักษณะของ

แหลงกําเนิดแสง ไดโอดเปลงแสง (แอลอีดี) และเลเซอร 

คุณลักษณะของตัวกลางในการสงสัญญาณ อุปกรณการ

สื่อสารทางแสง สวิตช ตัวลดทอน ตัวคัปเปลอร เลนส 

และตัวรับแสง การมัลติเพลกซในระบบสายสงทางแสง 

ชนิดของสัญญาณรบกวนในตัวรับแสง สัญญาณรบกวน

แบบช็อต สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากความรอน การ

เสื่อมลงของสัญญาณ การลดทอนสัญญาณและดิสเพอร

ช่ันในระบบเช่ือมตอสัญญาณแสง ตัวทวนและตัวขยาย

สัญญาณแสง การคํานวณระบบเช่ือมตอสัญญาณแสง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเน่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก 631 

495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอผลของ

โครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปากเปลา 

 

2 การวิเคราะหปญหา 

(Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย 

สืบคน และวิเคราะห ปญหา

ทางวิศวกรรมท่ัวไป เพ่ือใหได

ข อ ส รุ ป ข อ ง  ป ญ ห า ท่ี มี

นัยสําคัญ โดยใช เครื่องมือ

วิเคราะหและ อุปกรณ อยาง

เหมาะสมตามสาขาความ

ชํานาญ 

631 493 Cooperative 

Education 

 

 

 

 

 

631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 630 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 

 

3 การออกแบบ/พัฒนาหา 

คําตอบของปญหา 

(Design/Development 

of Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคําตอบ

ของปญหาทาง เทคโนโลยี

วิศวกรรมท่ัวไป และมีสวน

ชวย ออกแบบระบบ ช้ินงาน 

หรือกระบวนการ ตามความ

จํ า เ ป น และ เหม าะสม กับ

ข อ พิ จ า ร ณ า  ท า ง ด า น

สาธารณสุข ความปลอดภัย 

วั ฒ น ธ ร ร ม  สั ง ค ม  แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

SU402 Innovation and 

Design 

 

 

 

631 493 Cooperative 

Education   

แนวคิด หลักการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการคิด

เชิงออกแบบตามข้ันตอน การทําความเขาใจปญหา 

การระดมความคิดเห็น การเรียนรูผานการทดลอง

ปฏิบัติและเผยแพรอยางสรางสรรค 

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน    การนําเสนอโครงงานโดย

การเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 

 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดําเนินการสืบคน

เพ่ือหาคําตอบของ ปญหาทาง

วิศวกรรม ท่ัว ไป  จากการ

กําหนด ตําแหนง การคนหา

แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช ข อ มู ล จ า ก

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

ฐานขอมูล การ สืบคนทาง

เอกสาร การออกแบบการ

ทดสอบและ ทดลองเพ่ือใหได

ขอสรุปท่ีเช่ือถือได 

631 493 Cooperative 

Education    

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงาน การนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington 
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รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย 

(Modern Tool Usage) 

- สามารถเลือกใช เทคนิควิธี 

ทรัพยากร และใชเครื่องมือ

ทันสมัยทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง

ก า ร พ ย า ก ร ณ  ก า ร ทํ า

แบบจํ า ล อ งขอ ง ง านทา ง

วิศวกรรมท่ัวไปท่ีเขาใจถึง 

ขอจํากัดของเครื่องมือตาง ๆ 

618 223 Basic Electrical 

and Electronic 

Laboratory 

 

 

 

 

618 352 Microcontroller 

and Basic Internet of 

Things 

 

การฝกฝนการวัดพ้ืนฐานโดยใชมัลติมิ เตอร และ

ออสซิลโลสโคป การออกแบบแผนวงจรพิมพ (พีซีบี) 

การบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส การ

ท ด ล อ ง เ ก่ี ย ว กั บ ก ฎ แ ล ะ แ น ว คิ ด พ้ื น ฐ า น ท า ง

วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทดลองการ

ทํางานและควบคุมมอเตอร 

 

ระบบไมโครคอนโทรเลอรและโครงสรางโดยท่ัวไป การ

เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร การรับเขา

และสงออกคาแบบดิจิทัล การรับเขาและสงออกคา

แบบแอนะล็อก การขัดจังหวะ การเช่ือมตอกับอุปกรณ

แสดงผล การสื่อสารแบบอนุกรม การเช่ือมตอกับ

เซนเซอรแบบตาง ๆ การเช่ือมตอกับโมดูลท่ีนาสนใจ 

การควบคุมมอเตอร การแปลงสัญญาณระหวางแอนะล็

อกและดิ จิ ทั ล  การออกแบบและ พัฒนาระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

 

  

  618 370 

Instrumentation and 

Electrical Measurement 

 

แนวคิดพ้ืนฐานและศัพทท่ีบัญญัติใชเฉพาะ ระบบของ

หนวย ตนเหตุของความผิดพลาดในการวัด การ

ปรับเทียบ มาตรฐานการจัดการขอมูล เครื่องมือวัดและ

การวัดแบบแอนะล็อก การเคลื่อนไหวชนิดขดลวด

เคลื่ อน ท่ีแบบแม เหล็กถาวร ( พี เ อ็ม เ อ็มซี )  การ

เคลื่อนไหวชนิดแกนเหล็กเคลื่อนท่ี การเคลื่อนแบบ

ไดนาโมมิเตอรไฟฟา แอมมิเตอร โวลทมิเตอร โอหม

มิเตอร มัลติมิเตอร โพเทนซิโอมิเตอร บริดจกระแสตรง

และกระแสสลับ เครื่องมือวัดกําลังและพลังงาน หมอ

แปลงเครื่องมือวัด หลักการเบ้ืองตนของออสซิลโลสโคป 

เครื่องมือวัดแบบดิจิทัลประกอบดวย การแปลงผันแอ

นะล็อกเปนดิจิ ทัลและดิจิ ทัลเปนแอนะล็อก การ

แสดงผลแบบดิจิทัลและมัลติมิเตอรแบบดิจิทัล 

 

  631 220 Electrical 

Communications 

Engineering Laboratory I 

 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธกับวิชาหลักการสื่อสาร 

โครงขายสื่อสาร สายสง การสื่อสารแบบดิจิทัล การ

สื่อสารขอมูลและเครือขาย 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  631 221 Electrical 

Communications 

Engineering Laboratory 

II 

ปฏิบัติการท่ีมุงเนนการเรียนรูภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ

เน้ือหาทฤษฎีทางดานวิศวกรรมการสื่อสารเฉพาะทาง

และมีความเช่ือมโยงกับวิทยาการทางดานการสื่อสาร

สมัยใหม 

 

6 วิศวกรและสังคม (The 

Engineer and Society) 

-  สามารถแสดงวามีความ

เขาใจในประเด็นตาง ๆ ทาง

สั ง ค ม  ชี ว อ น า มั ย  ค ว า ม

ปลอดภั ย  กฎหมาย  และ

วัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันกับการ

ป ฏิ บั ติ วิ ช า ชี พ ใ น ร ะ ดั บ

เทคโนโลยีวิศวกรรม 

631 390 Training 

 

 

 

631 391 Preparation for 

Cooperative Education 

ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร โดยความเห็นชอบจาก

ภาควิชาฯ ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง ในชวงภาคฤดูรอน 

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร

และมนุษยสัมพันธในการทํางาน เทคนิคการนําเสนอ

งานและการเขียนรายงานท่ีถูกตอง ศึกษาปญหาของ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารเพ่ือ

ใชในสหกิจศึกษา 

 

  

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 

(Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบ

ของคําตอบของปญหา งาน

ดานเทคโนโลยีวิศวกรรมใน

บ ริ บ ท ข อ ง สั ง ค ม  แ ล ะ 

สิ่ งแวดลอม และสามารถ

แสดงความรูและความจําเปน

ของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

600 201  Creativity in 

Word of Technology 

and Engineering I 

 

 

600 202 Creativity in 

Word of Technology 

and Engineering II 

 

 

631 391 Preparation for 

Cooperative Education 

อัตลักษณของนักเทคโนโลยีและวิศวกรท่ีจบการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาและกิจกรรม

สําหรับการกอรางความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม

โดยใชเครื่องมือการคิดพ้ืนฐาน 

 

กรณีศึกษาและกิจกรรมสําหรับการแกปญหาทาง

เทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใชกระบวนการเชิงระบบ 

ทักษะการทํางานในอนาคตสําหรับนักเทคโนโลยีและ

วิศวกรท่ีมีความคิดสรางสรรค 

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร

และมนุษยสัมพันธในการทํางาน เทคนิคการนําเสนอ

งานและการเขียนรายงานท่ีถูกตอง ศึกษาปญหาของ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารเพ่ือ

ใชในสหกิจศึกษา 
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 631 493 Cooperative 

Education 

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

 

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงานการนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 

 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(Ethics) 

- มีความเขาใจและมีสํานึก

รับผิดชอบตอการมาตรฐาน

ป ฏิ บั ติ วิ ช า ชี พ ใ น ร ะ ดั บ

เทคโนโลยีวิศวกรรม 

 

631 390 Training 

 

 

 

631 391 Preparation for 

Cooperative Education 

ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร โดยความเห็นชอบจาก

ภาควิชาฯ ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง ในชวงภาคฤดูรอน 

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร

และมนุษยสัมพันธในการทํางาน เทคนิคการนําเสนอ

งานและการเขียนรายงานท่ีถูกตอง ศึกษาปญหาของ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารเพ่ือ

ใชในสหกิจศึกษา 
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 631 493 Cooperative 

Education 

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

 

9 การทํางานเด่ียวและทํางาน

เปนทีม (Individual and 

Team work) 

-  ทํ า ห น า ท่ี ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพท้ังในดานการ 

ทํางานเดี่ยว และการทํางาน

ในฐานะผูรวมทีมหรือผูนําทีม

ท่ีมี ค วามหลากหลายทาง

เทคนิค 

631 390 Training 

 

 

 

631 493 Cooperative 

Education 

ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร โดยความเห็นชอบจาก

ภาควิชาฯ ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง ในชวงภาคฤดูรอน 

 

เรียนรูและฝกฝนทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสารในอุตสาหกรรมจริง ไดประสบการณจริงและ

มโนทัศนในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะหปญหา

และแนวทางการแกปญหาท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางท่ีได วิเคราะหไว 

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน 

 

  

 631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงานการนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

10 การสื่อสาร 

(Communication) 

-  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ง า น

วิศวกรรม ท่ั ว ไป กับกลุ มผู

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ

สั งคม โดยรวม ได อย า ง  มี

ประสิทธิผล อาทิ สามารถอาน

แ ล ะ เ ขี ย น ร า ย ง า น  ท า ง

วิศวกรรมและเตรียมเอกสาร

การออกแบบงาน วิศวกรรม

ไดอยางมีประสิทธิผล สามารถ

นําเสนอ สามารถใหและรับ

คําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิผล สามารถนําเสนอ 

สามารถใหและรับคําแนะนํา

งานไดอยางชัดเจน 

SU202 English for 

International 

Communication 

 

 

SU203 Creative 

Communication Skills 

 

 

 

 

618 216 English for 

Engineering 

Communication 

 

618 317 Basic Technical 

Writing for Engineer 

 

631 326 Digital 

Communication 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู

ภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค 

การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารในบริบท

นานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอันหลากหลาย 

 

หลักการสื่อสาร การสื่ อสารดวยวจนภาษาและ            

อวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคและมี

ประสิทธิภาพในแวดวงท่ีหลากหลาย การสื่อสารขาม

วัฒนธรรม การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน การรูเทา

ทันดิจิทัล 

 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร โดย

เนนทักษะการอาน การฟง การพูด การสนทนา 

 

 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร โดย

เนนทักษะทางการเขียนในเชิงเทคนิค และการนําเสนอ 

 

ทบทวนทฤษฎีบทการชักตัวอยาง ความนาจะเปนและ

กระบวนการสุม ปริภูมิสัญญาณแบนดวิดทไนควิสท

ต่ําสุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาสสี

ขาวแบบบวก รหัสไลนโคดและการปรับรูปสัญญาณ

พัลส เทคนิคการกล้ําสัญญาณดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การ

วิเคราะหประสิทธิภาพ การประสานเวลา อีควอลไลเซ

ชัน แนะนําทฤษฎีขาวสาร การเขารหัสสัญญาณจาก

แหลงตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลาย

ชองสัญญานและหลายคลื่นพาห  เทคนิคการแผ

สเปกตรัม ชองสัญญาณเลือนหายจากคลืน่หลายทิศทาง 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

 631 328 Data 

Communication and 

Computer Networks      

 

แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรม

เครือขายแบบลําดับช้ัน โพรโทคอล และการเช่ือมตอ

จุดตอจุด แบบจําลองการหนวงเวลาในเครือขาย โพรโท

คอลการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล 

การจัดการขอผิดพลาด เครือขายแบบทองถ่ิน เครือขาย

สวิทช่ิง การจัดการเสนทางในเครือขาย ความปลอดภัย

ของเครือขาย สถาปตยกรรมและระบบของเครือขาย

แบบกลุมเมฆ มาตรฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 

11 การบริหารโครงการและการ

ลงทุน (Project 

Management and 

Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรู

และความเขาใจ หลักการทาง

วิศวกรรมและการบริหารงาน 

และ  สามารถประยุกต ใช

หลักการบริหารในงานของตน 

ในฐานะผูรวมทีมและผูนําทีม

เพ่ือบริหารจัดการโครงการ

วิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอม

การทํางาน ความหลากหลาย

สาขาวิชาชีพ 

SU401 Innovation-

Driven 

Entrepreneurship 

 

 

 

631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

 

631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 

 

ทักษะท่ีจําเปนในการเปนผูประกอบการ ความตระหนัก

ถึงทักษะทางกฎหมาย ธุร กิจการบริหารจัดการ 

ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห และการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจ

ใหม 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงานการนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

  

 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ 

(Lifelong Learning) 

- ตระห นักและ เห็ นความ

จําเปนในการเตรียมตัว เพ่ือให

สามารถการปฏิบัติงานไดโดย

ลําพังและ สามารถการเรียนรู

ต ล อ ด ชี พ เ มื่ อ มี ก า ร 

เ ปลี่ ย นแปล งทา งคว าม รู

เ ฉ พ า ะ ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี

วิศวกรรม 

600 201  Creativity in 

Word of Technology 

and Engineering I 

 

 

600 202 Creativity in 

Word of Technology 

and Engineering II 

 

 

631 494 Electrical 

Communications 

Engineering Project for 

Cooperative Education 

 

อัตลักษณของนักเทคโนโลยีและวิศวกรท่ีจบการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาและกิจกรรม

สําหรับการกอรางความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม

โดยใชเครื่องมือการคิดพ้ืนฐาน 

 

กรณีศึกษาและกิจกรรมสําหรับการแกปญหาทาง

เทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใชกระบวนการเชิงระบบ 

ทักษะการทํางานในอนาคตสําหรับนักเทคโนโลยีและ

วิศวกรท่ีมีความคิดสรางสรรค 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารสําหรับสหกิจศึกษา จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และข้ันตอน

การดําเนินงานโครงงานการนําเสนอโครงงานโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

  

 631 495 Electrical 

Communications 

Engineering Project I 

 

เลือกหัวขอโครงงานและอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน ทฤษฎี และข้ันตอนการ

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร นําเสนอ

โครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 631 496 Electrical 

Communications 

Engineering Project II 

โครงการตอเ น่ืองและทําโครงงานใหสมบูรณจาก       

631 495 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอ

ผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปาก

เปลา 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนํารายวิชาในหลักสูตรท้ังหมด 

                มากรอกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู 

ประกอบดวย (ตัวอยาง) 

ลําดับ มาตรฐานผลการเรียนรู รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

1 ความสามารถในการระบุปญหา สราง

ความสัมพันธ และแกปญหาทาง

วิศวกรรมท่ีซับซอนโดยทําการประยุกตใช

หลักการทางวิศวกรรมศาสตร 

วิทยาศาสตร และคณติศาสตร 

511 104 

513 100 

513 105 

514 101 

514 102 

514 103 

514 104 

614 201 

615 112 

618 112 

618 120 

618 214 

618 361 

620 101 

631 220 

631 221 

631 260 

631 261 

631 326 

631 327 

631 328 

631 329 

631 424 

 

631 494 

631 495 

631 496 

Calculus for Engineers I  

General Chemistry 

General Chemistry Laboratory 

General Physics I 

General Physics II 

General Physics Laboratory I 

General Physics Laboratory II 

Engineering Drawing 

Engineering Mechanics  

Electrical Engineering Mathematics I 

Fundamental of Electrical Engineering 

Electrical Engineering Mathematics II 

Principles of Communication Systems 

Engineering Materials 

Electrical Communications Engineering Laboratory I 

Electrical Communications Engineering Laboratory II 

Analog and Digital Electronic Circuits 

Electromechanical Energy Conversion 

631 326 Digital Communication 

Communication Network and Transmission Lines 

Data Communication and Computer Networks   

Antenna Engineering 

Optic Communication   

Electrical Communications Engineering Project for 

Cooperative Education 

Electrical Communications Engineering Project I 

Electrical Communications Engineering Project II 

2 ความสามารถในการประยุกตใชการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือสรางคําตอบ

ท่ีตรงกับความตองการ โดยพิจารณา

องคประกอบทางดานสาธารณสุขและ

ความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม 

สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร และ

องคประกอบอ่ืนตามความเหมาะสมของ

สาขาวิชา 

SU402 

631 493   

631 494  

 

631 495    

631 496   

Innovation and Design 

Cooperative Education  

Electrical Communications Engineering Project for 

Cooperative Education 

Electrical Communications Engineering Project I 

Electrical Communications Engineering Project II 
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ลําดับ มาตรฐานผลการเรียนรู รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

3 ความสามารถในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพกับกลุมคนท่ีหลากหลาย 

SU202 

SU203 

618 216 

618 317 

631 326 

631 328 

English for International Communication 

Creative Communication Skills 

English for Engineering Communication  

Basic Technical Writing for Engineer 

Digital Communication 

Data Communication and Computer Networks     

4 ความสามารถในการคาํนึงถึงจรรยาบรรณ

และความรับผดิชอบในทางวิชาชีพ ใน

งานดานวิชาชีพวิศวกรรมและทําการ

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานการคํานึงถึง

ผลกระทบของผลลัพธทางวิศวกรรมตอ

สังคมโลก เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และ

สังคมศาสตร 

631 390 

631 391 

631 493 

Training 

Preparation for Cooperative Education 

Cooperative Education 

5 ความสามารถในการทํางานเปนทีมได

อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะสมาชิก

หรือผูนํา ในการสรางเปาหมาย การ

วางแผนงาน ทํางานบรรลตุาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนด และสามารถสราง

ความรวมมือและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การการทํางานรวมกัน 

631 390 

631 493 

631 494 

 

631 495 

631 496   

Training 

Cooperative Education 

Electrical Communications Engineering Project for 

Cooperative Education 

Electrical Communications Engineering Project I 

Electrical Communications Engineering Project II 

6 ความสามารถในการพัฒนาและ

ดําเนินการทดลองท่ีเหมาะสม วิเคราะห

และแปลความหมายขอมลู และใช

หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตรใน

การสรุปผล 

 618 223 

618 352 

631 220 

631 221 

 

Basic Electrical and Electronic Laboratory 

Microcontroller and Basic Internet of Things 

Electrical Communications Engineering Laboratory I 

Electrical Communications Engineering Laboratory II 

7 ความสามารถในการหาความรูใหมและ

การประยุกตใช โดยใชกลยุทธการเรียนรู

ท่ีเหมาะสม 

600 201 

600 202 

631 494 

 

631 495 

631 496 

 

Creativity in Word of Technology and Engineering I 

Creativity in Word of Technology and Engineering II 

Electrical Communications Engineering Project for 

Cooperative Education 

Electrical Communications Engineering Project I 

Electrical Communications Engineering Project II 
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สวนที่ 3 คณาจารย 

 

1. ประธานหลักสูตร 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสตูรซึ่งทําหนาท่ีดานบริหารหลักสตูร การสอน และคนควาวิจัยและ

งานบริการวิชาการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน (ป) 

นายระพีพันธ แกวออน ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2548 11 ป 

  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ  

2550 

 

 

  วศ.ด. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและ

สารสนเทศ) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

2562 

 

 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาท่ีดานบริหารหลักสูตร การสอน และ

คนควาวิจัยและงานบริการวิชาการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางท่ี 1: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบ

การณ

สอน 

(ป) 

1 นายระพีพันธ แกวออน ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

        ทหารลาดกระบัง) 

2548 

 

 

11 ป 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัย  

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร  

        เหนือ) 

2550 

 

 

   วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและ

สารสนเทศ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

 

 

2562 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบ

การณ

สอน 

(ป) 

2 นายโสภณ ผูมีจรรยา อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ 

        โทรคมนาคม เกียรตินิยมอันดับ   

        1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ 

        จอมเกลาธนบุร ี

2548 

 

 

 

10 ป 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณ 

        มหาวิทยาลัย  

2550 

 

 

   วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณ 

        มหาวิทยาลัย) 

2553 

 

 

3 นายณัฐพงศ วงศพรอมมลู ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง) 

2548 5 ป 

   M.B. Enterprise Resources 

Planning: ERP SAP/R3 

(University of Western 

Sydney, Australia)  

2007 

 

 

   วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง)  

2554 

 

 

   วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง)  

2557 

 

 

4 นางสาวพลอยบุศรา โกมาสังข อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและ

อิเล็กทรอนิกส เกียรตินิยมอันดับ 

1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร)ี  

2557 1 ป 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

2560 

 

 

   M.Eng. Electrical Engineering and 

Computer Science 

 (Shibaura Institute of 

Technology, Japan)  

2017  

 

 

   Ph.D. Functional Control Systems 

in the field of Electrical and 

Computer Engineering 

 (Shibaura Institute of 

Technology, Japan)  

2020 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบ

การณ

สอน 

(ป) 

5 นายพรชัย เปลีย่มทรัพย อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

        ทหารลาดกระบัง)  

2550 8 ป 

   วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

        ทหารลาดกระบัง)  

2554 

 

 

 

ตารางท่ี 2: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชา ... (ถามีมากกวา 1 แขนง) 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

สอน (ป) 

1   วศ.บ. ... (มหาวิทยาลยั ...) 

วศ.ม. ... (มหาวิทยาลัย ...) 

วศ.ด. ... (มหาวิทยาลัย ...) 

25xx 

25xx 

25xx 

xx 

2      

3      

4      

5      

 

 

3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชาซึ่งทําหนาท่ีดานการสอน  

การคนควาวิจัยและงานบริการวิชาการ และการใหคําปรึกษาเต็มเวลา (ดังตัวอยางแนบทาย) 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบ

การณ

สอน 

(ป) 

1 นายระพีพันธ แกวออน ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

        ทหารลาดกระบัง) 

2548 

 

 

11 ป 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัย 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 

        เหนือ)  

2550 

 

 

   วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและ 

        สารสนเทศ (มหาวิทยาลยั 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

2562 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบ

การณ

สอน 

(ป) 

2 นายโสภณ ผูมีจรรยา อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม เกียรตินิยมอันดับ 1 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี) 

2548 

 

 

 

10 ป 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั)  

2550 

 

 

   วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั)  

2553 

 

 

3 นายณัฐพงศ วงศพรอมมลู ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง)  

2548 5 ป 

   M.B. Enterprise Resources Planning: 

ERP SAP/R3 (University of 

Western Sydney, Australia)  

2007 

 

 

   วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง)  

2554 

 

 

   วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง)  

2557 

 

 

4 นางสาวพลอยบุศรา โกมา

สังข 

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและ 

        อิเล็กทรอนิกส เกียรตินิยมอันดับ  

        1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม 

        เกลาธนบุร)ี  

2557 1 ป 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัย 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  

2560 

 

 

   M.Eng. Electrical Engineering and  

        Computer Science 

  (Shibaura Institute of   

         Technology, Japan)  

2017  

 

 

   Ph.D. Functional Control Systems  

         in the field of Electrical and  

         Computer Engineering 

  (Shibaura Institute of   

         Technology, Japan)  

 

2020 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบ

การณ

สอน 

(ป) 

5 นายพรชัย เปลีย่มทรัพย อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

        ทหารลาดกระบัง)  

2550 8 ป 

   วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

        ทหารลาดกระบัง)  

2554 

 

 

6 นายภมร ศิลาพันธ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัย 

        เทคโนโลยมีหานคร) 

ค.อ.ม. ไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

        พระจอมเกลาพระนครเหนือ)  

ปร.ด. ไฟฟาศึกษา (มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ) 

2545 

 

2548 

 

2554 

 

7 นายจิรัฏฐ เหมือนชู ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 

2540 

2544 

 

 

2552 

 

8 นางสาวอรทัย วัชรกฤชกรณ อาจารย วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

        พระจอมเกลาธนบุร)ี 

M.Eng. Electrical and Information 

        Engineering (King Mongkut’s     

        University of Technology  

        Thonburi, Thailand) 

Ph.D. Electrical and Computer 

        Engineering (King Mongkut’s     

        University of Technology     

        Thonburi, Thailand) 

2542 

 

2008 

 

 

 

2017 

 

9 นายชัยวุฒ ชูรักษ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัย 

        เทคโนโลยมีหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง) 

 

2545 

 

2549 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบ

การณ

สอน 

(ป) 

10 นายกิตติธัช พาพลเพ็ญ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัย 

        เทคโนโลยสีุรนาร)ี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัย 

        เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 

2544 

 

2550 

 

11 นายยุทธนา เจวจินดา ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี) 

M.Eng. Computer Engineering 

       (University of South Carolina, 

USA) 

วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

        (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

2535 

 

 

1999 

 

 

2555 

 

12 นายชูเกียรติ สอดศร ี รอง

ศาสตราจารย 

วท.บ. ฟสิกส เกียรตินิยมอันดับ 2 

        (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

M.S. Electrical Engineering (The 

       George Washington University, 

USA) 

Ph.D. Acoustics (The Pennsylvania 

       State University, USA) 

2536 

 

1998 

 

 

2003 

 

13 นางสาวกัณธิดา พันธุเจริญ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา เกียรตินิยมอันดับ 

1 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

M.Sc. Microelectromechanical 

       systems (University of 

Southampton, UK)  
Ph.D. Electronics and Electrical 

       Engineering (University of 

       Southampton, UK) 

2551 

 

2013 

 

 

2018 

 

 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาตอเต็มเวลา (Full Time) 
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4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของบุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งทําหนาท่ีชวยดานการสอน/ 

ดานเทคนิคในหองปฏิบัติการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏบัิติการ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นายจิรศักดิ์ วงษบงกชไพศาล ผูชวยสอน วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

         (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (มหาวิทยาลัย 

         ศิลปากร) 

2 นายธชทัต จวงสอน นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

         ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา)  

3 นายพยุงศักดิ์ เรืองจินดา วิศวกรปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

         นครปฐม) 

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 

ระบุจํานวนอาจารยประจําท่ีนํามาคิดอัตราสวนซึ่งทําหนาท่ีดานการสอนและใหคําปรึกษาเต็มเวลา และจํานวนนักศึกษาจริง 

ในปการศึกษาปจจุบันท่ียื่นขอรับรองปริญญาฯ โดยจําแนกตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา xxx 

ตารางท่ี 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. วิชาเอก/แขนงวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปท่ี 2  50 50 50 50 

ช้ันปท่ี 3   50 50 50 

ช้ันปท่ี 4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

รวมนักศึกษา (ช้ันปท่ี 2-4) 150 คน 

 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

ช้ันปท่ี 1      

ช้ันปท่ี 2      

ช้ันปท่ี 3      

รวม      

เพ่ิมตารางหากมีมากกวา 1 แขนง 
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ตารางท่ี 3: อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนกัศึกษาจริง (ม.6) รวมจํานวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 

13 150  0 

อัตราสวน 150/13 = 1:12 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 

 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

รายงานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณาจารยใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจน สามารถอธิบายถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาในดานการใหความรูและเสริมทักษะ ดานการจัดหาบุคลากรใหม ดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา และดานการปรับ

ตําแหนงทางวิชาการ ในแตละปการศึกษาภายในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลองตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ และภาควิชา ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะฯ เปนตัวชี้วัด ท่ีไดรับมอบหมายในแตละปงบประมาณ ดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 เปนคณะฯ ภาควิชาฯ ช้ันนําท่ีมีมาตรฐานสากล 

นโยบายท่ี 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21   

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา  

1. รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ (QS) 

2. รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณท่ีไดรับ 

จากการศึกษา 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  

4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

5. จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการเผยแพร  

6. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเปน Active Learning  การสรางผูประกอบการ ท่ีไดรับการเผยแพร  

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ  

 7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับ

นักศึกษาตอภาคการศึกษา 

1.1.3 พัฒนารายวิชาท่ีเปน e-learning 

 8. จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา 

 

นโยบายท่ี 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

 9. จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA 

10. จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) 

11. จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA  
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นโยบายท่ี 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย ของภาควิชาฯ 

 12. จํานวนแหลงเรียนรูใหมท่ีสนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา 

13. จํานวนงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา 

 

เปาหมายท่ี 2  การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

นโยบายท่ี 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย  

 14. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือ

บทคัดยอ) 

 15. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 500   ในวารสารท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

 

 2.1.2 โครงการบูรณาการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม   

 16. จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการศาสตรและศิลป เพ่ือการพัฒนา

ชุมชน/สังคม/ประเทศ 

 17. จํานวนโครงการท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อ 

 

เปาหมายท่ี 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปล่ียนแปลง) 

นโยบายท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากร 

 18. รอยละของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     

มีจํานวนสูงข้ึนในรอบระยะเวลา 5 ป รอยละ 80  

 19. รอยละของผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด มีจํานวนสงูข้ึนในรอบระยะเวลา 5 ป รอยละ 80  

 

ตัวช้ีวัดตามนโยบาย/แผนพัฒนาภาควิชา  

1. การสรางสิ่งแวดลอมและโอกาสใหคณาจารยของภาควิชา มีความเปนเลิศในงานท่ีตนถนัด ท้ังการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. การพัฒนานักศึกษาท่ีเขาศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร

และมีแนวคิดในการแกปญหาอยางสรางสรรค อีกท้ังมีจิตสาธารณะท่ีมุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

4. บริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดและมีธรรมาภิบาลในการบริหาร 
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6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 

 

ท่ี 

 

คณาจารย 

(ขอมูล ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565) 

 

ตําแหนง 

จํานวนคณาจารย  

หมายเหตุ จํานวน     

คงอยู 

จํานวน 

ท่ีเพ่ิมขึ้น 

จํานวน 

ท่ีลดลง 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ  แกวออน ผูชวยศาสตราจารย 1    

2 รองศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ     สอดศร ี รองศาสตราจารย 1    

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา    เจวจินดา ผูชวยศาสตราจารย 1    

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรฏัฐ      เหมือนชู ผูชวย

ศาสตราจารย 

1    

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ วงศพรอมมูล ผูชวย

ศาสตราจารย 

1    

6 อาจารย ดร.โสภณ    ผูมีจรรยา อาจารย 1    

7 อาจารย ดร.ภมร      ศิลาพันธ อาจารย 1    

8 อาจารย ดร.กัณธิดา  พันธุเจริญ อาจารย 1    

9 อาจารย ดร.อรทัย    วัชรกฤชกรณ อาจารย 1    

10 อาจารย ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข อาจารย 1    

11 อาจารยพรชัย         เปลี่ยมทรัพย อาจารย 1    

12 อาจารยชัยวุฒ        ชูรักษ อาจารย 1    

13 อาจารยกิตติธัช       พาพลเพ็ญ อาจารย 1    

14 อาจารยศักดิร์ะพี      ไพศาลนันท อาจารย  1  รายงานตัวเขา

ปฏิบัติงานวันท่ี 28 

ธันวาคม 2564 

15 นายศุภณัฐ              เรืองเดช นักเรียนทุนรัฐบาล

(กระทรวงวิทยฯ) 

 1  กําลังจะรายงานตัว

เขาปฏิบัติงาน 

รวม 13 2 -  

 

6.3. แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

ท่ี อาจารยท่ีอยูระหวางศึกษาตอ ตําแหนง ระดับการศึกษาตอ หมายเหตุ 

1 อาจารยชัยวุฒ  ชูรักษ อาจารย ปริญญาเอก กําลังศึกษา 

2 อาจารยกิตติธัช พาพลเพ็ญ อาจารย ปริญญาเอก กําลังศึกษา 

3 อาจารยพรชัย เปลี่ยมทรัพย อาจารย ปริญญาเอก ลาศึกษาเดือนกรกฎาคม 

2565 

4 อาจารยศักดิร์ะพี   ไพศาลนันท อาจารย 

 

ปริญญาเอก รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 

5 นายศุภณัฐ     เรืองเดช นักเรียนทุนรัฐบาล

(กระทรวงวิทยฯ) 

ปริญญาเอก กําลังจะรายงานตัวเขา

ปฏิบัติงาน 
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6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟามีการจัดทําแผนการขอตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วาดวยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ท่ี รายช่ือ ตําแหนงปจจุบัน วันดํารงตําแหนงทางวิชาการ แผนการขอตําแหนงทางวิชาการ (ปพ.ศ. 25...) 

   อาจารย ผศ. รศ. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

1 ผศ.ดร.ระพีพันธ  แกวออน ผูชวยศาสตราจารย 2 มิ.ย.53 3 มิ.ย.56  1 2 3 4 5 6    

2 รศ.ดร.ชูเกียรติ    สอดศร ี รองศาสตราจารย 30 ม.ค.38 12 ธ.ค.56 13 ก.ย.

61 

         

3 ผศ.ดร.ยุทธนา    เจวจนิดา ผูชวยศาสตราจารย 15 ม.ค.57 22 ส.ค.59  1 2 3 4 5 6    

4 ผศ.ดร.จริัฏฐ      เหมอืนช ู ผูชวยศาสตราจารย 2 ม.ค.56 8 ต.ค.61    1 2 3 4 5 6  

5 ผศ.ดร.ณฐัพงศ วงศพรอมมูล ผูชวยศาสตราจารย 10 มี.ค.59 31 ต.ค.61    1 2 3 4 5 6  

6 อ.ดร.โสภณ    ผูมจีรรยา อาจารย 2 มิ.ย.53   1 2 3 4 5**     

7 อ.ดร.ภมร      ศิลาพันธ อาจารย 1 ก.ย.57   1 2 3 4 5     

8 อ.ดร.กัณธิดา  พันธุเจรญิ อาจารย 15 มี.ค.61    1 2 3 4 5    

9 อ.ดร.อรทัย    วัชรกฤ

ชกรณ 

อาจารย 1 พ.ย.62      1 2 3 4 5  

10 อ.ดร.พลอยบุศรา โกมา

สังข 

อาจารย 21 ต.ค.63       1 2 3 4 5 

11 อ.พรชัย      เปล่ียมทรัพย อาจารย 8 ก.พ.56   1 2 3 4 5 6 7   

12 อ.ชัยวุฒ     ชรูักษ อาจารย 11 ต.ค.49   * 1 2 3 4 5 6 7  

13 อ.กิตติธัช    พาพลเพ็ญ อาจารย 18 ต.ค.60   * 1 2 3 4** 5 6 7  

14 อ.ศักดิร์ะพี  ไพศาลนันท อาจารย 28 ธ.ค.64        1 2 3 4 

 

หมายเหตุ * ลาศึกษาตอ **อยูระหวางกระบวนการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร 

1. ฟสิกสบนพ้ืนฐานของ

แคลคูลสั 

 

 

 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง 

สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล 

ทฤษฎีจลนของแกส เทอรโมไดนามิกส 

การสั่นและคลื่น เสียง 

 

 

514 101 General 

Physics I 

 

 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

 แ ม เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ า  ไ ฟ ฟ า ก ร ะ แ ส

อิเล็กทรอนิกสเ บ้ืองตน ทัศนศาสตร 

ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

และควอนตัมฟสิกส 

514 102 General 

Physics II 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

2. เคมี  

 

ปริมาณสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม โครงสราง

อะตอมและสมบัติของธาตุตามตาราง

ธาตุ เคมี ของธาตุในกลุมหลัก อโลหะ

และโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติ

ของแก ส  ของ เหลว ของแ ข็ง  และ

สารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของ

ไอออน จลนเคม ี

513 100 General 

Chemistry 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

3. คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม ลิมิตและความตอเน่ือง การหาอนุพันธ

และการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร 

ค าสุด ขีดของฟงก ชัน รูปแบบยังไม

กําหนด กฎของโลปตาล ลําดับและ

อนุกรมอนันต อนุกรมกําลัง อนุกรม 

เทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน 

 

 

 

 

 

511 104 Calculus for 

Engineers I 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

 ปริพันธและการประยุกตปริพันธสําหรับ

การแกปญหาวงจรไฟฟา ปริพันธหลาย

ช้ันสํ าหรับ วิศวกรรมไฟฟา  สมการ

อนุพันธชนิดเชิงเสนและชนิดไมเปนเชิง

เสน การประยุกตสมการอนุพันธในสาขา

วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การ

วิเคราะหแคลคูลัสดวยฟงกชันเวกเตอร 

618 112 Electrical 

Engineering 

Mathematics I 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

 การวิเคราะหเชิงซอน จํานวนเชิงซอน 

ฟงกชันเชิงซอน แมปปง คอนฟอรมมอล

แมปป ง  อิน ทิกรั ล เ ชิ งซ อน วิ ธีการ

อินทิเกรตโดยใชเรซิดิวและการประยุกต 

การแปลงลาปลาซ การเกิดข้ึน และ

ลักษณะเฉพาะของการแปลงลาปลาซ 

ตัวประกอบเชิงเดียว ตัวประกอบเชิงซ้ํา

และตัวประกอบเชิงซอน การประยุกต

การแปลงลาปลาสสําหรับแกสมการ

อนุพันธ  การวิเคราะหวงจรดวยการ

แปลงลาปลาซ อนุกรมฟูริเยร ฟูริเยร

อินทิกรัลและการแปลงฟูริ เยร  การ

วิเคราะหวงจรและสเปคตรัมดวยการ

แปลงฟูริเยร สมการอนุพันธยอยและการ

ประยุกต เมตริกสและพีชคณิตเชิงเสน

พ้ืนฐาน 

618 214 Electrical 

Engineering 

Mathematics II 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

รวม 18 หนวยกิต 

องคความรูพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม 

1. ความเขาใจและ

ความสามารถในการถอด

ความหมายจากแบบทาง

วิศวกรรม 

 

 

 

 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออรโธ

กราฟฟก การรางแบบดวยมือเปลา การ

เขียนภาพ ออรโธกราฟฟก การเขียน

ภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด 

การเขียนแบบภาพชวยการเขียนวัสดุยึด

เหน่ียว การเขียนแผนคลี่ การเขียนแบบ

รายละเ อียดและสวนประกอบของ

ช้ิ น ง า น  ก า ร ใ ห ข น า ด แ ล ะ ค ว า ม

คลาดเคลื่อน การเขียนแบบดวยการใช

คอมพิวเตอรชวยข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

614 201 Engineering 

Drawing 

 

 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

2. วัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกตใช

งานของวัสดุวิศวกรรมหลักประเภทโลหะ 

พอลิ เมอร  เซรามิกส  และวัสดุ เสริม

องคประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาคและ

การแปลความหมายของวัฏภาคตาง ๆ 

สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของ

วัสดุ 

620 101 Engineering 

Materials 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

3. พ้ืนฐานกลศาสตร ระบบของแรง แรงลัพธ  สมดุลของ

อนุภาคและวัตถุเกร็งสถิตยศาสตรของ

ไหล จุดเซ็นทรอยดและโมเมนตของ

ความเฉ่ือย จลศาสตรและจลนพลศาสตร

ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็งกฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน งานและพลังงาน     

อิมพัลสและโมเมนตัม 

615 112 Engineering 

Mechanics 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

4. ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟา พ้ืนฐานท้ัง

วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 

แรงดันกระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา หมอ

แปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาเบ้ืองตน 

การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล เครื่อง

กําเนิดไฟฟา มอเตอรและการนําไปใช

งาน แนวคิดระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการ

สงถายกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟา

เบ้ืองตน วงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

618 120 

Fundamental of 

Electrical 

Engineering 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

5. สัญญาณและระบบ สัญญาณและระบบท่ีตอเน่ืองในเวลาและ

ไมตอเน่ืองในเวลา ระบบเชิงเสนท่ีไม

แปรเปลี่ยนตามเวลา การวิเคราะห

สัญญาณโดยใชการแปลงฟูริเยร การ

แปลงลาปลาซ การแปลงซี การประยุกต

ของสัญญาณและระบบ เทคนิคสมัยใหม

ในการวิเคราะหสัญญาณและระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

631 231 Signals and 

Systems 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

6. สนามแมเหล็กไฟฟา การวิเคราะหเวกเตอรสามมิติสําหรับ

วิศวกร สนามไฟฟาสถิต กฎของคูลอมบ

และความเขมของสนามไฟฟา ความ

หนาแนนฟลักสไฟฟา กฎของเกาสและ

ไดเวอรเจนซ พลังงานและศักยไฟฟา 

ตั ว นํ า แ ล ะ ฉ น ว น ไ ฟ ฟ า  ค ว า ม จุ  

สนามแมเหล็กสถิต กฎของไบโอต-ชา

วารต กฎของแอมแปร เคิรลและทฤษฎี

บทของสโตก ความหนาแนนฟลักส

แม เหล็ก แรงแม เหล็ก วัสดุและตัว

เหน่ียวนําไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟา

เปลี่ยนขนาดตามเวลาและสมการของ

แมกซเวลล กฎของฟาราเดย สมการของ

แมกซเวลล ศักยไฟฟาหนวง หลักการ

ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สายนําสัญญาณ 

ทอนําสัญญาณ 

618 360 

Electromagnetic 

Fields and Waves 

1.5 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

7. อุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก

และดิจิทัล 

ความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับ 

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอ

นาล็อกสารก่ึงตัวนํา และทฤษฎีรอยตอ

พี-เอ็น คุณลักษณะและการประยุกตใช

งานไดโอดทรานซิสเตอรพาหะคู (บีเจที) 

ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา (เอฟอีที) และ

โอเปอรเรชันแนลแอมปลิฟายเออร (ออป

แ อ ม ป )  ร ะ บ บ ตั ว เ ล ข แ ล ะ ร หั ส 

พีชคณิตบลูลีนและลอจิกเกต ตาราง

ความจริง การลดรูปสมการบลูลีนโดยใช

แผนผังคารโนห การออกแบบวงจรเชิง

จัดหมู ฟลิปฟล็อป การออกแบบวงจร

เชิงลําดับ วงจรนับ วงจรชิฟตรีจิสเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631 260 Analog and 

Digital Electronic 

Circuits 

1.5 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 



- 68 - 

องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

8. การแปลงรูปพลังงานไฟฟา

เชิงกล 

วงจรแมเหล็ก เสนแรงแมเหล็ก แรง

แมเหล็กไฟฟา กฎของฟาราเดย กฎของ

แอมแปร หลักการแปลงผันพลังงาน

แมเหล็กไฟฟา หมอแปลงอุดมคติ หมอ

แปลงไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส หมอ

แปลงไฟฟาสําหรับเครื่องมือวัด หลักการ

ของ เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ าแบบหมุน 

โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง 

คุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟาและ

มอเตอรกระแสตรง วิ ธีการเริ่ม เดิน

มอเตอรกระแสตรง วิ ธีการควบคุม

ความเร็วมอเตอรกระแสตรง การควบคุม

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ไฟ ฟ า ก ร ะ แส ตร งด ว ย

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส กํ า ลั ง  โ ค ร ง ส ร า ง

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ฟ ฟ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ 

เครื่องจักรกลไฟฟาเหน่ียวนํา แบบหน่ึง

เฟสและสามเฟส การควบคุมเครื่องจักร

ไฟฟาเหน่ียวนํา ดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

631 261 

Electromechanical 

Energy Conversion 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

9. การวัดและเครื่องมือวัดทาง

ไฟฟา 

แนวคิดพ้ืนฐานและศัพท ท่ี บัญญัติใช

เฉพาะ ระบบของหนวย ตนเหตุของ

ความผิดพลาดในการวัด การปรับเทียบ 

มาตรฐานการจัดการขอมูล เครื่องมือวัด

แ ล ะ ก า ร วั ด แ บ บ แ อ น ะ ล็ อ ก  ก า ร

เคลื่อนไหวชนิดขดลวดเคลื่อนท่ีแบบ

แม เ หล็ กถาวร  ( พี เ อ็ ม เ อ็มซี )  ก า ร

เคลื่อนไหวชนิดแกนเหล็กเคลื่อนท่ี การ

เ คลื่ อ นแบบ ไดนา โ มมิ เ ต อ ร ไ ฟฟ า 

แอมมิเตอร โวลทมิเตอร โอหมมิเตอร 

มัลติมิ เตอรโพเทนซิโอมิเตอร  บริดจ

กระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือวัด

กําลังและพลังงาน หมอแปลงเครื่องมือ

วัด หลักการเบ้ืองตนของออสซิลโลสโคป 

เครื่องมือวัดแบบดิจิทัลประกอบดวย 

การแปลงผันแอนะล็อกเปนดิจิทัลและ

ดิจิทัลเปนแอนะล็อก การแสดงผลแบบ

ดิจิทัลและมัลติมิเตอรแบบดิจิทัล 

 

 

618 370 

Instrumentation and 

Electrical 

Measurement 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกบัองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

10. ระบบควบคุม ระบบควบคุมวงปดและเปด แบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรของระบบทางกายภาพ 

ฟงกชันถายโอน บล็อกไดอะแกรม กราฟ

การไหลของสัญญาณ การวิเคราะห

ระบบควบคุมในโดเมนเวลา และใน

โดเมนความถ่ี เกณฑเสถียรภาพของเราท 

การออกแบบระบบควบคุมดวยวิธีรูต

โ ล คั ส  ก า ร ค ว บ คุ ม แ บ บ พี ไ อ ดี  

ผลตอบสนองเชิงความถ่ี ไนควิสตพล็อต 

โบเดพล็อต และ แผนภูมินิโคลส การ

ออกระบบควบคุมโดยใชวิธีผลตอบสนอง

เชิงความถ่ี 

618 371 Linear 

Control Systems 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

11. การโปรแกรมคอมพิวเตอร แนวคิดของคอมพิวเตอร สวนประกอบ

ของคอมพิวเตอร การโตตอบระหวาง

ฮารดแวรและซอฟตแวร การออกแบบ

และสรางโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง 

การ เ ขี ยน โฟลว ช า ร ต  การ รั บและ

แสดงผลขอมูล  ชนิดของขอมูล  ตั ว

ดําเนินการ การเลือกทําตามเง่ือนไข  

การวนรอบทําซ้ํา ฟงกชัน การจัดการ

แฟมขอมูล การออกแบบและพัฒนา

โ ป ร แ ก ร ม เ พ่ื อ ป ร ะยุ ก ต ใ ช ใ นก า ร

แกปญหาทางดานวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

618 110 Computer 

Programming for 

Engineers 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 



- 70 - 

องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

12. เทคโนโลยีการสื่อสาร แบบจําลองการสื่อสาร สเปกตรัมของ

สัญญาณ การประยุกตใชอนุกรมฟูริเยร

และการแปลงฟูริ เยร  การมอดู เลต

สัญญาณแอนะล็อก การมอดูเลตเชิง

ขนาด (เอเอ็ม) การมอดูเลตเชิงความถ่ี 

(เอฟเอ็ม) สัญญาณรบกวนในการสื่อสาร

แอนะล็อก การเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็

อกเปนสัญญาณดิจิทัลโดยวิธีมอดูเลต

รหัสพัลส (พีซีเอ็ม) ทฤษฎีการชักตัวอยาง 

และการแจงหนวย การมอดูเลตแบบเดล

ตา การสงผานสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด 

การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลต

สัญญาณแบบเอเอสเค การมอดูเลต

สัญญาณแบบเอฟเอสเค และการมอดู

เลตสัญญาณแบบพีเอสเค เทคนิคการ

มัลติเพล็กซแบบแบงเวลาและแบบแบง

ความถ่ี 

618 361 Principles of 

Communication 

Systems 

1.5 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 31.5 หนวยกิต 

องคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม 

งานไฟฟาสื่อสาร-ระเบียบ 

2562 

1. ระบบสื่อสารมสีายและไร

สาย 

 

 

 

 

 

หลักการของระบบและสัญญาณแบบ

เวลาไมตอเน่ือง การสุมตัวอยางสัญญาณ

ท่ีตอเน่ืองกับเวลาและการสรางสัญญาณ

ข้ึนใหมจากตัวอยาง การแปลงฟูริเยรของ

สัญญาณแบบเวลาไมตอเน่ืองและระบบ 

การแปลงซี การแปลงฟูริเยรแบบไม

ตอเน่ือง (ดีเอฟที) การแปลงฟูริเยรอยาง

รวดเร็ว (เอฟเอฟที) การวิเคราะหแถบ

ความถ่ีดวยดีเอฟทีและผลกระทบจาก

การวินโดว การออกแบบตัวกรองดิจิทัล

และการประยุกตดีเอสพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

618 362 Digital 

Signal Processing 

 

 

 

 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

 ทบทวนทฤษฎีบทการชักตัวอยาง ความ

นาจะเปนและกระบวนการสุม ปริภูมิ

สัญญาณแบนดวิดทไนควิสทต่ําสุด การ

ตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส

สีขาวแบบบวก รหัสไลน โคดและการ

ปรับรูปสัญญาณพัลส เทคนิคการกล้ํา

สัญญาณดิจิ ทัล  ซิกมา - เดลต า  การ

วิเคราะหประสิทธิภาพ การประสาน

เวลา อีควอลไลเซชัน แนะนําทฤษฎี

ขาวสาร การเขารหัสสัญญาณจากแหลง

ตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบ

หลายชองสัญญานและหลายคลื่นพาห 

เทคนิคการแผสเปกตรัม ชองสัญญาณ

เลือนหายจากคลื่นหลายทิศทาง 

631 326 Digital 

Communication 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

 กา รสื่ อ ส ารแบบมี ส ายและ ไ ร ส าย 

วิเคราะหคาพารามิเตอรสายสงสัญญาณ

สื่อสารความสัมพันธของเมทริกซแบบ 

วาย แซด เอฟ จี เอช การเช่ือมตอกัน

ของวงจรเครือขายพ้ืนฐาน การแปลง

เครือขาย ปริมาณการสงผาน เทคนิค

วงจรการสงผานสัญญาณ ตัวกรองคลื่น

ตัวลดทอน การแมตชคาอิมพิแดนซ 

ทฤษฎีสายนําสัญญาณ สมการคลื่น 

วิธีการแกปญหาสําหรับความถ่ีต่ํา กลาง 

สูง คาคงท่ีปฐมภูมิและทุติยภูมิ การตก

กระทบและการสะทอนคลื่น อัตราสวน

คลื่นน่ิง คุณสมบัติของสายปลายเปด ปด 

และตอโหลด สายนําสัญญาณท่ีมีการ

สูญเสียและไมมีการสูญเสีย การสะทอน

ในโดเมนเวลา แผนภาพการตีกลับ การ

เกิดครอสทอลกแบบขอบเขตใกลและค

รอสทอลกแบบขอบเขตไกล สัญญาณ

ความแตกตาง สายนําสัญญาณแบบรวม 

ชนิดของสายเคเบิล สายบิดคูตีเกลียว

ชนิดไมมีการก้ันสัญญาณรบกวน สาย

โคแอ็กเชียล มาตรฐานสําหรับสายนํา

สัญญาณในปจจุบัน  

 

631 327 

Communication 

Network and 

Transmission Lines 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

2. ระบบรับ-สงสัญญาณความถ่ี

วิทยุหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 การวิเคราะหเวกเตอรสามมิติสําหรับ

วิศวกร สนามไฟฟาสถิต กฎของคูลอมบ

และความเขมของสนามไฟฟา ความ

หนาแนนฟลักสไฟฟา กฎของเกาสและ

ไดเวอรเจนซ พลังงานและศักยไฟฟา 

ตั ว นํ า แ ล ะ ฉ น ว น ไ ฟ ฟ า  ค ว า ม จุ  

สนามแมเหล็กสถิต กฎของไบโอต-ชา

วารต กฎของแอมแปร เคิรลและทฤษฎี

บทของสโตก ความหนาแนนฟลักส

แมเหล็ก แรงแมเหล็ก วัสดุและตัว 

เหน่ียวนําไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟา

เปลี่ยนขนาดตามเวลาและสมการของ

แมกซเวลล กฎของฟาราเดย สมการของ

แมกซเวลล ศักยไฟฟาหนวง หลักการ

ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สายนําสัญญาณ 

ทอนําสัญญาณ 

618 360 

Electromagnetic 

Fields and Waves 

 

1.5 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 แบบจําลองการสื่อสาร สเปกตรัมของ

สัญญาณ การประยุกตใชอนุกรมฟูริเยร

และการแปลงฟูริ เยร  การมอดู เลต

สัญญาณแอนะล็อก การมอดูเลตเชิง

ขนาด (เอเอ็ม) การมอดูเลตเชิงความถ่ี 

(เอฟเอ็ม) สัญญาณรบกวนในการสื่อสาร

แอนะล็อก การเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็

อกเปนสัญญาณดิจิทัล โดยวิธีมอดูเลต

รหัสพัลส (พีซีเอ็ม) ทฤษฎีการชักตัวอยาง 

และการแจงหนวย การมอดูเลตแบบเดล

ตา การสงผานสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด 

การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลต

สัญญาณแบบเอเอสเค การมอดูเลต

สัญญาณแบบเอฟเอสเค และการมอดู

เลตสัญญาณแบบพีเอสเค เทคนิคการ

มัลติเพล็กซแบบแบงเวลาและแบบแบง

ความถ่ี 

 

 

 

 

 

618 361 Principles of 

Communication 

Systems 

1.5 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

 นิยามพ้ืนฐานและทฤษฎี การกอรูป

สมการของปญหาการแพรกระจาย 

แหลงกระจายคลื่นแบบจุดไอโซทรอปก 

รูปแบบกําลังและสนาม สภาพเจาะจง

ทิศทางและอัตราขยาย ความ 

ตานทานเชิงซอนของการกระจายคลื่น 

การโพลาไรซของคลื่น ประสิทธิภาพ 

แบนดวิทท การแพรกระจายจากอุปกรณ

กระแส ผลกระทบของสายดิน คุณสมบัติ

การแพรกระจายของสายอากาศแบบเชิง

เสน สายอากาศแถวลําดับแบบเสน 

สายอากาศอุดะ-ยากิ สายอากาศแบบ 

รายคาบล็อก สายอากาศแบบชองเปด 

สายอากาศแบบไมโครสตริป เสาอากาศ

สมัยใหมสําหรับการประยุกตใชงาน

กระแสไฟฟา การวัดลักษณะจําเพาะของ

สายอากาศ 

631 329 Antenna 

Engineering 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 ระบบสื่อสารดวยแสงเบ้ืองตน ทอนํา

คลื่นและลักษณะการเคลื่อนท่ีของแสง 

สายเสนใยแกวนําแสง ชนิดพารามิเตอร

และการผลิตเสนใยแกวนําแสง การสง

แสงผานอากาศและผานเสนใยแกวนํา

แสง คุณลักษณะของแหลงกําเนิดแสง 

ไดโอดเปลงแสง (แอลอีดี) และเลเซอร 

คุณลั กษณะของตั วกลางในการส ง

สัญญาณ อุปกรณการสื่อสารทางแสง 

สวิตช ตัวลดทอน ตัวคัปเปลอรเลนส 

และตัวรับแสง การมัลติเพลกซในระบบ

สายสงทางแสง ชนิดของสัญญาณรบกวน

ในตัวรับแสง สัญญาณรบกวนแบบช็อต 

สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากความรอน การ

เสื่อมลงของสัญญาณ 

การลดทอนสัญญาณและดิสเพอรช่ันใน

ระบบเช่ือมตอสัญญาณแสง ตัวทวนและ

ตัวขยายสัญญาณแสง การคํานวณระบบ

เช่ือมตอสัญญาณแสง 

 

 

631 424 Optic 

Communication 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

3. การออกแบบ การทํางาน

ของเครือขายโทรคมนาคม 

สารสนเทศเพ่ือการบริการ 

 
 

ระบบไมโครคอนโทรเลอรและโครงสราง

โดยท่ัวไป การเขียนโปรแกรมควบคุม 

ไมโครคอนโทรเลอร การรับเขาและ

สงออกคาแบบดิจิทัล การรับเขาและ

สงออกคาแบบแอนะล็อก การขัดจังหวะ 

การเช่ือมตอกับอุปกรณแสดงผล การ

สื่อสารแบบอนุกรม การเช่ือมตอกับ 

เซนเซอรแบบตาง ๆ การเช่ือมตอกับ

โมดูลท่ีนาสนใจ การควบคุมมอเตอร การ

แปลงสัญญาณระหวางแอนะล็อกและ

ดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาระบบ

อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

618 352 

Microcontroller and 

Basic Internet of 

Things 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

 

 

 ความรูพ้ืนฐานทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับ 

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอ

นาล็อก สารก่ึงตัวนํา และทฤษฎีรอยตอ

พี-เอ็น คุณลักษณะและการประยุกตใช

งานไดโอด ทรานซิสเตอร พาหะคู (บีเจ

ที) ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา (เอฟอีที) 

และโอเปอรเรชันแนลแอมปลิฟายเออร 

(ออปแอมป )  ระบบตัวเลขและรหัส 

พีชคณิตบลูลีนและลอจิกเกต ตาราง

ความจริง การลดรูป สมการบลูลีนโดยใช

แผนผังคารโนห การออกแบบวงจรเชิง

จัดหมู ฟลิปฟล็อป การออกแบบวงจร

เชิงลําดับ วงจรนับ วงจรชิฟตรีจิสเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631 260 Analog and 

Digital Electronic 

Circuits 

1.5 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 



- 75 - 

 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 

 

องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

 แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

สถาปตยกรรมเครือขายแบบลําดับช้ัน 

โพรโทคอลและการเช่ือมตอจุดตอจุด 

แบบจําลองการหนวงเวลาในเครือขาย 

โพรโทคอลการควบคุมการ 

เขาถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล การ

จัดการขอผิดพลาด เครือข ายแบบ

ทองถ่ิน เครือขายสวิทช่ิง การจัดการ

เสนทางในเครือขาย ความปลอดภัยของ

เครือขาย สถาปตยกรรมและระบบของ 

เครือขายแบบกลุมเมฆ มาตรฐานการ

สื่อสารขอมูลและเครือขาย 

631 328 Data 

Communication and 

Computer Networks 

3 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

 เลือกหัวขอโครงงานและอาจารย ท่ี

ปรึกษาโครงงาน จัดทําวัตถุประสงค 

แ ผน ง าน  ทฤษฎี แ ล ะ ข้ั นตอน ก า ร

ดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร นําเสนอโครงงานโดยการเสนอ 

รายงานและสอบปากเปลา 

631 495 Electrical   

Communications  

Engineering Project I 

1 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

 โครงการตอเน่ืองและทําโครงงานให

ส ม บู ร ณ จ า ก  631 495 โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 นําเสนอผลของ

โครงการโดยการเสนอรายงานและการ

สอบปากเปลา 

631 496 Electrical  

Communications  

Engineering Project II 

2 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

 

ปฏิบัติการ 7 ปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธกับวิชา

หลักการสื่อสาร โครงขายสื่อสาร สายสง 

การสื่อสารแบบดิจิทัล การสื่อสารขอมูล

และเครือขาย 

 

 

631 220 Electrical 

Communications 

Engineering 

Laboratory I 

1 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการ 8 ปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

ปฏิบัติการท่ีมุงเนนการเรียนรูภาคปฏิบัติ

ท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาทฤษฎีทางดาน

วิศวกรรมการสื่อสารเฉพาะทางและมี

ความเช่ือมโยงกับวิทยาการทางดานการ

สื่อสารสมยัใหม 

631 221 Electrical 

Communications 

Engineering 

Laboratory II 

1 หนวยกิต/45 ช่ัวโมง 

  รวม 30.5 หนวยกิต 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคูลัส 

514 101 General Physics I 

514 102 General Physics II 

1. ผศ.ดร.สมุามาลย บรรเทิง

วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัศิลปากร)

วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศลิปากร)

Ph.D. Atmospheric Sc. (University of

Manchester, United Kingdom)

ประสบการณสอน 19 ป

(ลงนาม).................................................................. 

2. ผศ.ดร.อิสระ มะศิริ

วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัศิลปากร)

วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศลิปากร)

Ph.D. Radiation and Climatology (University

of Tasmania, Australia)

ประสบการณสอน 14 ป

(ลงนาม).................................................................. 

เคมี 

513 100 General Chemistry 

1. อ.ดร.ศิริรตัน  ชูสกุลเกรียง

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Ph.D. Pharmaceutical Chemistry (University

of Kansas, USA)

ประสบการณสอน 26 ป

(ลงนาม).................................................................. 
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2. ผศ.ดร.จตินภา ศิรริักษ

       MSci Chemistry (University of Bristol, UK) 

      Ph.D. Chemistry (University of Bristol, UK) 

ประสบการณสอน 8 ป 

(ลงนาม).................................................................. 

คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 

511 104 Calculus for Engineers I 1. ผศ.ดร.วรกฤษณ ศุภพร

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย)

วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยศลิปากร)

Ph.D. Mathematics (Potsdam University)

ประสบการณสอน 15 ป

(ลงนาม).................................................................. 

618 112 Electrical Engineering Mathematics I 1. ผศ.ดร.ระพีพันธ แกวออน

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ)

วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

ประสบการณสอน 11 ป

     (ลงนาม)..................................................................

618 214 Electrical Engineering Mathematics II 1. รศ.ดร.ชูเกียรติ สอดศรี

วท.บ. ฟสิกส เกียรตินิยมอันดบั 2 (มหาวิทยาลัย

ศิลปากร)

M.S. Electrical Engineering (The George

Washington University, USA)

Ph.D. Acoustics (The Pennsylvania State

University, USA)

ประสบการณสอน 13 ป

 (ลงนาม)..................................................................
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องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

614 201 Engineering Drawing 1. ผศ.ปฏิพัทธ หงษสุวรรณ

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ)

วศ.ม. วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม (สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)

ประสบการณสอน 15 ป

     (ลงนาม)..................................................................

620 101 Engineering Materials 1. ผศ.ดร.วรดา หลอยืนยง

B.S. Materials Science  and Engineering

(The Pennsylvania State University, USA)

M.S. Materials Science  and Engineering

(University of California-Berkeley, USA)

Ph.D. Materials Science  and Engineering

(University of California-Berkeley, USA)

ประสบการณสอน 5 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

2. ผศ.ดร.ภัทร สุขแสน

B.Sc. Materials Science  and Engineering (first

class honours University of Manchester

Institute of Science and Technology (UMIST),

UK)

Ph.D. Engineering Materials (The University of

Sheffield, UK)

ประสบการณสอน 5 ป

     (ลงนาม).................................................................. 
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3. ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย

B.S. Materials Science  and Engineering and

Public Police (Carnegie Mellon University,

USA)

M.S. Materials Science  and Engineering

(University of Pennsylvania, USA)

Ph.D. Materials Science  and Engineering

(University of Pennsylvania, USA)

ประสบการณสอน 5 ป

    (ลงนาม).................................................................. 

615 112 Engineering Mechanics 1. ผศ.ศุภชัย  วาสนานนท

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  

พระจอมเกลาธนบุรี)

ประสบการณสอน 9 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

2. รศ.ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

ประสบการณสอน 16 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

3. ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หดุากร

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

ประสบการณสอน 17 ป

     (ลงนาม).................................................................. 
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618 120 Fundamental of Electrical Engineering 1. อ.ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี)

M.Eng. Electrical Engineering and Computer

Science (Shibaura Institute of Technology,

Japan)

Ph.D. Functional Control Systems in the field

of Electrical and Computer Engineering

(Shibaura Institute of Technology, Japan)

ประสบการณสอน 1 ป

    (ลงนาม).................................................................. 

631 231 Signals and Systems 1. อ.ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี)

M.Eng. Electrical Engineering and Computer

Science (Shibaura Institute of Technology,

Japan)

Ph.D. Functional Control Systems in the field

of Electrical and Computer Engineering

(Shibaura Institute of Technology, Japan)

ประสบการณสอน 1 ป

     (ลงนาม).................................................................. 
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618 360 Electromagnetic Fields and Waves 1. ผศ.ดร.ระพีพันธ แกวออน

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ)

วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

ประสบการณสอน 11 ป

(ลงนาม).................................................................. 

631 260 Analog and Digital Electronic Circuits 1. อ.ดร.ภมร ศลิาพันธ

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร)

ค.อ.ม. ไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ)

ปร.ด. ไฟฟาศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ)

ประสบการณสอน 6 ป

     (ลงนาม)..................................................................

631 261 Electromechanical Energy Conversion 1. อ.กิตติธัช พาพลเพ็ญ

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี)

ประสบการณสอน 9 ป

     (ลงนาม)..................................................................
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618 370 Instrumentation and Electrical Measurement 1. อ.ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี)

M.Eng. Electrical Engineering and Computer

Science (Shibaura Institute of Technology,

Japan)

Ph.D. Functional Control Systems in the field

of Electrical and Computer Engineering

(Shibaura Institute of Technology, Japan)

ประสบการณสอน 1 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

618 371 Linear Control Systems 1. อ.กิตติธัช พาพลเพ็ญ

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี)

ประสบการณสอน 9 ป

(ลงนาม).................................................................. 

618 110 Computer Programming for Engineers 1. อ.ดร.โสภณ ผูมีจรรยา

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

ประสบการณสอน 10 ป

     (ลงนาม).................................................................. 
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2. อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 8 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

618 361 Principles of Communication Systems 1. อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 8 ป

     (ลงนาม).................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

งานไฟฟาส่ือสาร-ระเบียบ 2562 

1. ระบบสื่อสารมีสายและไรสาย

618 362 Digital Signal Processing 1. รศ.ดร.ชูเกียรติ สอดศรี

วท.บ. ฟสิกส เกียรตินิยมอันดบั 2 (มหาวิทยาลัย

ศิลปากร)

M.S. Electrical Engineering (The George

Washington University, USA)

Ph.D. Acoustics (The Pennsylvania State

University, USA)

ประสบการณสอน 13 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

631 326 Digital Communication 1. ผศ.ดร.ณัฐพงศ วงศพรอมมูล

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

M.B. Enterprise Resources Planning: ERP

SAP/R3 (University of Western Sydney,

Australia)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 5 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

631 327 Communication Network and Transmission 

Lines 

1. อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 8 ป

     (ลงนาม).................................................................. 
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2. ระบบรับ-สงสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา

618 360 Electromagnetic Fields and Waves 1. ผศ.ดร.ระพีพันธ แกวออน

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ)

วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

ประสบการณสอน 11 ป

     (ลงนาม)..................................................................

618 361 Principles of Communication Systems 1. อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 8 ป

     (ลงนาม)..................................................................

631 329 Antenna Engineering 1. ผศ.ดร.จริัฏฐ เหมือนชู

วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศลิปากร)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 7 ป

     (ลงนาม)..................................................................

631 424 Optic Communication  1. ผศ.ดร.ระพีพันธ แกวออน

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ)

วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

ประสบการณสอน 11 ป

     (ลงนาม)..................................................................
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3. การออกแบบ การทํางานของเครือขายโทรคมนาคม สารสนเทศเพ่ือการบริการ

618 352 Microcontroller and Basic Internet of Things 1. อ.ดร.โสภณ ผูมีจรรยา

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร)ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

ประสบการณสอน 10 ป

     (ลงนาม)..................................................................

631 260 Analog and Digital Electronic Circuits 1. อ.ดร.ภมร ศลิาพันธ

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร)

ค.อ.ม. ไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ)

ปร.ด. ไฟฟาศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ)

ประสบการณสอน 6 ป

     (ลงนาม)..................................................................

631 328 Data Communication and Computer 

Networks    

1. อ.พรชัย เปลีย่มทรัพย

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 8 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

631 495 Electrical   

Communications Engineering Project I 

1. อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 8 ป

     (ลงนาม).................................................................. 



- 87 - 

631 496 Electrical  

Communications Engineering Project II 

1. อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 8 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

631 220 Electrical Communications Engineering 

Laboratory I 

1. อ.ดร.โสภณ ผูมีจรรยา

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

ประสบการณสอน 10 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

2. ผศ.ดร.ระพีพันธ แกวออน

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ)

วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี

ประสบการณสอน 11 ป

     (ลงนาม).................................................................. 



- 88 - 

3. อ.ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร)ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุร)ี

M.Eng. Electrical Engineering and Computer

Science (Shibaura Institute of Technology,

Japan)

Ph.D. Functional Control Systems in the field

of Electrical and Computer Engineering

(Shibaura Institute of Technology, Japan)

ประสบการณสอน 1 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

631 221 Electrical Communications Engineering 

Laboratory II 

1. อ.ดร.โสภณ ผูมีจรรยา

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร)ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

ประสบการณสอน 10 ป

     (ลงนาม).................................................................. 

2. ผศ.ดร.ระพีพันธ แกวออน

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ)

วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

ประสบการณสอน 11 ป

     (ลงนาม).................................................................. 
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3. อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 8 ป

     (ลงนาม).................................................................. 
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สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. หองปฏิบัติการ

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง

แสดงรายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลองแตละปฏิบัติการ พรอมรูปภาพประกอบและหัวขอปฏิบัติการ 

รวมถึงแผนผังหองปฏิบัติการและแสดงพ้ืนท่ีความปลอดภัย (Safety Zone) 

รูปภาพแสดงอุปกรณการทดลอง หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา  

รหัสวิชา 618 223 รายวิชา ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

เครื่องออสซิลโลสโคป 

ย่ีหอ RIGOL รุน DS1054Z 

แหลงจายไฟฟากระแสตรง  

ย่ีหอ MCP รุน M10-TP3005H

เครื่องกําเนิดสัญญาณ 

ย่ีหอ RIGOL รุน DG822 

บอรดทดลองทางไฟฟา 3 เฟส 
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เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร 

ย่ีหอ Sanwa รุน CD772 

เครื่องดิจิตอลแคลมป

มิเตอร ย่ีหอ HIOKI       

รุน CM3286-01 

เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟา 

ย่ีหอ FLUKE รุน ESA620 

เครื่องวัด LCR มิเตอร 

ย่ีหอ Agilent รุน E4980A 



- 92 - 

 

รูปภาพแสดงอุปกรณการทดลอง หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1  

รหัสวิชา 631 220 รายวิชา ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดทดลอง EMONA 

ETT-101 BiSKIT 

ชุดทดลองระบบสายสงสัญญาณ                   

ย่ีหอ De Lorenzo 

รุน DL 3155E64 

สายอากาศ 

เครื่องวิเคราะหโครงขาย 

ขนาด 1 MHz – 8 GHz   

ย่ีหอ Anritsu รุน MS46122B 

สายสัญญาณ 

อุปกรณสอบเทียบ 

ย่ีหอ Anritsu รุน TOSLNFA-8 



- 93 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องวิเคราะหโครงขาย 

ย่ีหอ PocketVNA  

รุน Hardware Version 4 GHz 

เครื่อง Spectrum Analyzer 

ย่ีหอ KEYSIGHT รุน N9320B 
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รูปภาพแสดงอุปกรณการทดลอง หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2  

รหัสวิชา 631 221 รายวิชา ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพแสดงอุปกรณการทดลองหองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอรและอินเตอรเน็ตแหงสรรพส่ิงเบ้ืองตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เครื่องวัด OTDR ย่ีหอ LINK 

รุน UF-2872 

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Espressif ESP32 

Dual-Core Tensilica LX6 240 MHZ 32-bit 

 

 

ชุดทดลองดาน IOT (Internet of 

Things) ย่ีหอ Tony Space 

Learning Solution Kit 

 

เครื่อง Fusion Splicer 

ย่ีหอ LINK รุน UF-2842A 
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1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชประกอบการเรียนการสอนของแตละปฏิบัติการ 

ประกอบดวย 

(1) โปรแกรม MATLAB จํานวน 1 license 

(2) โปรแกรม LabVIEW จํานวน 50 license 

 

2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แสดงบัญชีรายการของหนังสือ ตํารา และวารสารตางๆ และจํานวนอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางแสดงบัญชีรายการของหนังสือ ตํารา และวารสารตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู          

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการ

ตรวจเช็ค 

ชื่อหนังสือที่พบ หมายเหตุ 

มี ไมมี 

511 104 Calculus for Engineers I √  1. แคลคูลสั 1 สําหรับวิศวกร = 

Calculus I for engineers / ธีระศักดิ์ 

อุรัจนานนท 

2. ความรูพ้ืนฐานแคลคลูสั 1 / มนูญ 

จิตรสําเริง 

 

513 100 General Chemistry √  1. เคมีท่ัวไป = General chemistry / 

รานี สุวรรณพฤกษ. 

2. เคมีท่ัวไป : ทฤษฎี แบบฝกหดั และ

เฉลย / สุดจติ สงวนเรือง, จุนเจือ โลห

สุวรรณ, นัทธมน คณูแสง 

 

514 101 General Physics I √  1. ฟสิกสท่ัวไป / สุชาติ สุภาพ 

2. ฟสิกสท่ัวไป 1 = General physics 

1 / ฐนสพล ปรีชาญาณ. 

 

514 102 General Physics II √  1. ฟสิกสท่ัวไป 2 ตอน ไฟฟา-แมเหล็ก / 

นพพร เหรียญทอง. 

2. ฟสิกสพ้ืนฐาน / ดนัย วิโรจนอุไร

เรือง. 

 

614 201 Engineering Drawing √  1. เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน = 

Fundamental of engineering 

drawing / อนุชา วัฒนาภา, สุทธิพงษ 

โสภา, พลศักดิ์ เลิศหริัญปญญา 

2. เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน / โดย 

อนุชา วัฒนาภา, สุทธิพงษ โสภา, พล

ศักดิ์ เลิศหริัญปญญา. 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการ

ตรวจเช็ค 

ชื่อหนังสือที่พบ หมายเหตุ 

มี ไมมี 

615 112 Engineering Mechanics √  1. กลศาสตรวิศวกรรม 1 ภาค

สถิตยศาสตร = Engineering 

Mechanics statics / นิติพงศ โสภณ

พงศพิพัฒน 

2. กลศาสตรวิศวกรรม / โดย อุดมวิทย 

กาญจนวรงค. 

 

618 110 Computer Programming for 

Engineers 

√  1. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer programming) / คณะ

ผูจัดทํา วัฒนา พันลําเจียก ... [และคน

อ่ืน ๆ] 

2. คอมพิวเตอรเบ้ืองตนและเทคนิคการ

เขียนโปรแกรม / วัชราภรณ สรุิยา

ภิวัฒน. 

 

618 112 Electrical Engineering Mathematics I √  1. คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา / ชัย

ณรงค วิเศษศักดิ์วิชัย. 

2. คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา : อนุกรม

ฟูเรียรและฟูเรียรทรานสฟอรม / นิ

รันดร คําประเสริฐ. 

 

618 120 Fundamental of Electrical 

Engineering 

√  1. MATLAB การประยุกตใชงานทาง

วิศวกรรมไฟฟา / รัชลดิา ลิปกรณ และ

คณะ. 

2. วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

ประยุกต = Applied electrical and 

computer engineering / วโรดม ตู

จินดา. 

 

618 214 Electrical Engineering Mathematics 

II 

√  1. คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาข้ันสูง / 

วัชรพงษ โขวิฑูรกิจ. 

2. ความนาจะเปนและสถิตสิําหรบั

วิศวกรรมไฟฟา / มานพ วงศสาย

สุวรรณ ...[และคนอ่ืน ๆ]. 

 

618 216 English for Engineering 

Communication 

√  1. Professional english in use 

engineering : technical english 

for professionals / Mark 

Ibbotson 

2. Cambridge English for 

engineering / Mark Ibbotson. 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการ

ตรวจเช็ค 

ชื่อหนังสือที่พบ หมายเหตุ 

มี ไมมี 

618 311 Statistics for Electrical Engineering √  1. ความนาจะเปนและสถิตสิําหรบั

วิศวกรรมไฟฟา / มานพ วงศสาย

สุวรรณ ...[และคนอ่ืน ๆ]. 

2. สถิติวิศวกรรม = Engineering 

statistics / Douglas C. 

Montgomery, George C. Runger ; 

แปลและเรยีบเรยีงโดย ประไพศรี 

สุทัศน ณ อยุธยา, พงศชนัน เหลือง

ไพบูลย. 

 

618 317 Basic Technical Writing for 

Engineers 

√  1. คัมภีรเขียนอังกฤษธุรกิจข้ันเทพ : 

model business letter, emails and 

other busibess document / 

Shirley Taylor, เขียน ; อธิธัช สาธรกิจ

, แปล 

2. คัมภีรการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

= Essentials of writing / เศรษฐวิทย. 

 

618 352 Microcontroller and Basic Internet 

of Things 

√  1. สรางและพัฒนาอุปกรณดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร / สมชาย เบียนสูง

เนิน. 

2. อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง = The 

internet of things / by Samuel 

Greengard ; แปลโดย ทีปกร วุฒิพิทยา

มงคล. 

 

618 360 Electromagnetic Fields and Waves √  1. ฟสิกสมหาวิทยาลัย ไฟฟา-แมเหล็ก / 

ปยะรัตน พราหมณี. 

2. การแปลงฟูเรียรและการประยกุตใน

คลื่นแมเหล็กไฟฟา / โดย สิริชัย รมโพธ์ิ

ธารทอง. 

 

618 361 Principles of Communication 

Systems 

√  1. หลักการไฟฟาสื่อสาร = Principles 

of communications / ลัญฉกร วุฒิ

สิทธิกุลกิจ. 

2. หลักการไฟฟาสื่อสาร = Principles 

of communication system / 

บัณฑิต โรจนอารยานนท. 

 

618 362 Digital Signal Processing √  1. Digital signal processing / Alan 

V. Oppenheim, Ronald W. 

Schafer. 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการ

ตรวจเช็ค 

ชื่อหนังสือที่พบ หมายเหตุ 

มี ไมมี 

2. Digital signal processing : a 

hands-on approach / Charles 

Schuler, Mahesh Chugani. 

618 370 Instrumentation and Electrical 

Measurement 

√  1. เครื่องมือและการวัดทางไฟฟา / 

ประยรู เช่ียววัฒนา. 

2. การวัดและเครื่องมือวัด = 

Measurement and 

instrumentation / ชัยบูรณ กังส

เจียรณ 

 

618 371 Linear Control Systems √  1. ระบบควบคุมเชิงเสน = Linear 

control systems / วริทธ์ิ อ๊ึงภากรณ, 

รัชทิน จันทรเจรญิ. 

2. ระบบควบคุม = Control system / 

สุมาลี อุณหวณิชย. 

 

618 418 English for Engineering Work Life √  1. ภาษาอังกฤษสําหรับชางเทคนิคและ

วิศวกร = English for technicians 

and engineers / โดย งามพริ้ง 

รุงโรจนด ี

2. ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร = 

English for engineers / โดย งามพริ้ง 

รุงโรจนด.ี 

 

620 101 Engineering Materials √  1. วัสดุวิศวกรรม = Engineering 

materials / ณรงคศักดิ์ ธรรมโชต ิ

2. วัสดุวิศวกรรม = Engineering 

materials / กวี หวังนิเวศนกุล 

 

631 231 Signals and Systems √  1. สัญญาณและระบบสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา = Signals and 

systems for electrical engineering 

/ นรรตัน วัฒนมงคล. 

2. สัญญาณและระบบ = Signals and 

systems / ราชู พันธฉลาด. 

 

631 260 Analog and Digital Electronic 

Circuits 

√  1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส : 

Engineering electronic / จีรสุดา โกษี

ยาภรณ. 

2. การศึกษาการเลือกใชศัพทและการ

วิเคราะหศัพทเทคนิค วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส / โดย วิภาดา เปรมวุฒิ. 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการ

ตรวจเช็ค 

ชื่อหนังสือที่พบ หมายเหตุ 

มี ไมมี 

631 328 Data Communication and 

Computer Networks 

√  1. วิศวกรรมการสื่อสาร = 

Communication engineering / 

วิวัฒน กิรานนท. 

2. เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

(ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม) = Computer 

networks and communications / 

โอภาส เอ่ียมสริิวงศ. 

 

631 326 Digital Communication √  1. Digital of things สรรพสิ่งสื่อสาร

ผานดิจิทัล / อุไรพร ชลสริิรุงสกุล. 

2. การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร-

ดิจิทัล / นฤพนธ ดวงวิเศษ. 

 

631 327 Communication Network and 

Transmission Lines 

√  1. การสื่อสารขอมูลและเครือขาย = 

Data communications and 

networking / นรรัตน วัฒนมงคล. 

2. การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร = Data 

communication and network / สุธี 

พงศาสกุลชัย, ณรงค ล่ําดี ; กิตติ ภักดี

วัฒนะกุล บรรณาธิการ. 

 

631 329 Antenna Engineering √  1. เทคนิคการออกแบบและติดตั้ง

สายอากาศโทรทัศน-เอฟเอ็ม / ยนื 

ภูวรรณ และสุธี จันทรตันวงศ. 

2. การสื่อสารไรสายรวมกับผลปอนกลับ

ท่ีจํากัด = Wireless 

communications with limited 

feedback / วิรณุศักดิ์ สันติเพ็ชร. 

 

631 424 Optic Communication √  1. Fiber-optic communication 

systems / Govind P. Agrawal. 

2. Principles of information 

technology / editor, Joy Crelin, 

BFA. 
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 2.2 ส่ิงอํานวยความสะดวก 

แสดงรายละเอียดหองสมุด คอมพิวเตอร และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ 

ภาพแสดงรายละเอียดหองสมุด หองคอมพิวเตอร และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ประกอบดวย 

(2.2.1) ภาพบรรยากาศหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

   (2.2.1.1) มุมอานหนังสือโซนศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  (2.2.1.2) มุมช้ันหนังสือ มีหนังสือดานวิศวกรรมใหเลือกสรรมากมาย 
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 (2.2.1.3) มุมอานหนังสือบริเวณโถงช้ัน 2 อาคารสํานักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวัง 

            สนามจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.2.2) ภาพแสดงแผนผังหองคอมพิวเตอรและบรรยากาศหองคอมพิวเตอร 

 (2.2.2.1) ภาพแผนผังหองคอมพิวเตอร 
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 (2.2.2.2) ภาพบรรยากาศหองคอมพิวเตอร 
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(2.2.3) ภาพแสดงรายละเอียดแผนผังหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หองเรียน 

หองปฏิบตัิการทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

หองปฏิบตัิการทางวิศวกรรมไฟฟา 

หองปฏิบตัิการทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 
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 (2.2.4) ภาพแสดงหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองท่ี 1 การวัดไฟฟากระแสตรง และกฎวงจรไฟฟา 

การทดลองท่ี 2 ทฤษฎีเทวินิน และการถายโอนกําลังสูงสุด 

การทดลองท่ี 3 เครื่องกําเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป 

การทดลองท่ี 4 อิมพีแดนซ และวงจรกระแสสลับ 

การทดลองท่ี 5 การทําแผนวงจรพิมพ 

การทดลองท่ี 6 คุณสมบัติทางไฟฟาพ้ืนฐานของไดโอด 

การทดลองท่ี 7 วงจรเรียงกระแส 

การทดลองท่ี 8 คุณสมบัติทางไฟฟาพ้ืนฐานของทรานซิสเตอร 

การทดลองท่ี 9 การไบอัสทรานซิสเตอร 

การทดลองท่ี 10 วงจรขยายท่ีใชทรานซิสเตอร 

การทดลองท่ี 11 จังคชันฟลเอฟเฟคทรานซิสเตอร   

การทดลองท่ี 12 วงจรขยายสัญญาณท่ีใช JFET 

การทดลองท่ี 13 ออปแอมปและวงจรกําเนิดสัญญาณ 

การทดลองท่ี 14 วงจรกรองความถ่ีชนิดแอ็กทีฟ LPF และ HPF 

การทดลองท่ี 15 วงจรกรองความถ่ีชนิดแอ็กทีฟ BPF และ BRF 
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รูปภาพแสดงอุปกรณการทดลองหองปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

เครื่องกําเนิดสัญญาณ 

ย่ีหอ RIGOL รุน DG822 

บอรดทดลองทางไฟฟา 3 เฟส 

 

เครื่องดิจิตอลแคลมป

มิเตอร ย่ีหอ HIOKI       

รุน CM3286-01 

เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร 

ย่ีหอ Sanwa รุน CD772 

เครื่องออสซิลโลสโคป 

ย่ีหอ RIGOL รุน DS1054Z 

แหลงจายไฟฟากระแสตรง   

ย่ีหอ MCP รุน M10-TP3005H 

 

เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟา 

ย่ีหอ FLUKE รุน ESA620 

เครื่องวัด LCR มิเตอร 

ย่ีหอ Agilent รุน E4980A 
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(2.2.5) ภาพแสดงหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 1 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

การทดลองท่ี 1 การมอดูเลตแอมพลิจูด(EMONA) 

 การทดลองท่ี 2 การมอดูเลตและดีมอดูเลตทางความถ่ี(EMONA) 

 การทดลองท่ี 3 การมอดูเลตและดีมอดูเลตพีดับบลิวเอ็ม(EMONA) 

 การทดลองท่ี 4 การเขาและถอดรหัสพีซีเอ็ม(EMONA) 

 การทดลองท่ี 5 การมอดูเลตแถบฐาน(EMONA) 

 การทดลองท่ี 6 การมอดูเลตแบบ ASK และ FSK(EMONA) 

 การทดลองท่ี 7 การมอดูเลตแบบ BPSK และ QPSK(EMONA) 

 การทดลองท่ี 8 การมอดูเลตแอมพลิจูดพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมจัตุรัส(EMONA) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
ชุดทดลอง EMONA 

ETT-101 BiSKIT 
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การทดลองท่ี 9  การจําลองการตอบสนองของสายสงสัญญาณโดยไมมีโหลด                          

และการจําลองการตอบสนองของสายสงสัญญาณ(สายสง) 

การทดลองท่ี 10 การวัดคุณลักษณะอิมพีแดนซของสายสงสัญญาณ                                  

และการวัดการลดทอนของสายสงสัญญาณ(สายสง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดแหลงจายไฟฟาสําหรับ          

ชุดทดลองระบบสายสงสัญญาณ 

ย่ีหอ De Lorenzo 

รุน DL 3155AL2 

ชุดทดลอง EMONA 

ETT-101 BiSKIT 

ชุดทดลองระบบสายสงสัญญาณ                   

ย่ีหอ De Lorenzo 

รุน DL 3155E64 
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 การทดลองท่ี 11_S Parameter revised(สายอากาศ) 

 การทดลองท่ี 12_Return loss(สายอากาศ) 

 การทดลองท่ี 13_SWR(สายอากาศ) 

 การทดลองท่ี 14_Radiation pattern(สายอากาศ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายอากาศ 

เครื่องวิเคราะหโครงขาย 

ขนาด 1 MHz – 8 GHz   

ย่ีหอ Anritsu รุน MS46122B 

สายสัญญาณ 

อุปกรณสอบเทียบ 

ย่ีหอ Anritsu รุน TOSLNFA-8 
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เครื่องวิเคราะหโครงขาย 

ย่ีหอ PocketVNA  

รุน Hardware Version 4 GHz 

เครื่อง Spectrum Analyzer 

ย่ีหอ KEYSIGHT รุน N9320B 
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(2.2.6) ภาพแสดงหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 2 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การทดลองท่ี 1 การใชงานบอรด Tony Space เบื้องตน(IOT) 

  การทดลองท่ี 2 การใชงานโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น(IOT) 

  การทดลองท่ี 3 การใชงานโมดูลวัดความเรง(IOT) 

  การทดลองท่ี 4 การใชงานโมดูลจอ LCD 1.3 นิ้ว(IOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Espressif ESP32 

Dual-Core Tensilica LX6 240 MHZ 32-bit 

 

 

ชุดทดลองดาน IOT (Internet of 

Things) ย่ีหอ Tony Space 

Learning Solution Kit 
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  การทดลองท่ี 5 Basic Config(Network) 

  การทดลองท่ี 6 การ Configuration VLAN บน switch Cisco เบื้องตน(Network) 

  การทดลองท่ี 7 การ Configure อุปกรณ Cisco (อุปกรณจริง)(Network) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองท่ี 8 แหลงกําเนิดแสง การวัดกําลังงานแสง กําลังงานแสงและการสูญเสีย(Fiber Optic) 

  การทดลองท่ี 9 เครื่องมือวิเคราะหจุดเสียและหลักการวิเคราะหจุดเสีย(Fiber Optic) 

  การทดลองท่ี 10 เครื่องมือตรวจสอบสายใยแกวนําแสง(Fiber Optic) 

  การทดลองท่ี 11 เครื่องมือตรวจสอบสถานะและทิศทางของแสง(Fiber Optic) 

  การทดลองท่ี 12 การเลื่อนเฟสของสัญญาณในสายสงสัญญาณ(สายสง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัด OTDR         

ย่ีหอ LINK                  

รุน UF-2872 

เครื่องวัด OTDR           

รุน FHO3000-D26 
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เครื่อง Fusion Splicer 

ย่ีหอ LINK รุน UF-2842A 
ชุดฝกไฟเบอรออปติก   

ย่ีหอ ELWE Thailand 

แหลงกําเนิดแสงและ        
เครื่องวัดกําลังงานแสง (Light 

Source and Power Meter) 
 

อุปกรณตรวจสอบสายใยแกวนําแสง 

(Fiber Optic Visual Fault 

Locator) 
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อุปกรณจําลองคาการลดทอนของ

เสนใยแกวนําแสง (Variable 

Optical Attenuator) 

 

 

อุปกรณตรวจสอบหนาสัมผัสคอน

เน็คเตอร (Optical Fiber Micro 

Scope) 

 

 

อุปกรณตรวจสอบสถานะและ

ทิศทางของแสง              

(Optical Fiber Identifier) 

 

เครื่องตัดสายไฟเบอรออฟติค             

ย่ีหอ LINK รุน UF-2844A 
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(2.2.6) ภาพแสดงหองสําหรับสงเสริมการเรียนรู 24 ช่ัวโมง (Co-working Space) 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา  อางอิงจาก 

3.1 เลมรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ ประจําป

การศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2 เลมรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 2563 ถึง 12 กรกฎาคม 

2564) 
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1  

เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

แสดงหลักฐานท่ีมีรายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2  

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 

แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท้ังหมด 
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ภาคผนวก 3  

แผนการสอน (มคอ.3) 

แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แตละรายวิชาท่ีใชในการเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 
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ภาคผนวก 4  

คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน 

แสดงรายละเอียดของคูมือปฏิบัตกิารทางดานวิศวกรรมท่ีใชในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 5 อ่ืน ๆ 
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