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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ใชประกอบ 

 

การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

 

 

สภาวิศวกร 

487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร  

10310 

สายดวน 1303 โทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส education@coe.or.th 



 
 

คำแนะนำทั่วไป 

 

1. คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื ่อยืนยันความพรอมใน 

การประเมินและการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของสถาบันการศึกษา จากสภาวิศวกร 

2. ชื่อหลักสูตรที่ปรากฏบนปกหนาของคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) จะตองมีขอความเหมือนกันกับ

ชื่อหลักสูตรที่ไดรับอนุญาตใหเปดสอนได และเปนชื่อหลักสูตรที่ปรากฏในแบบระเบียนการศึกษาและ

ประมวลหลักสูตร (Bulletin) ของสถาบันการศึกษา 

3. กรณีท่ีจัดทำตารางรายการ หลักสูตร และขอมูล โดยเพ่ิมเติมหัวขอหรือเปลี่ยนแปลงไปจากคำรับรองตนเอง 

(Self-Declaration) ขอใหอธิบายประกอบดานลางตอทายตารางนั้น 

4. สัญลักษณ “{ขอความ}” หมายความวา สถาบันการศึกษาเขียนขอความหรือคำอธิบายแทนท่ีขอความเดิม 

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

5. ตัวอักษรหรือขอความที่พิมพเปน ตัวอักษรเอียง (Italic Font) หมายความวา คำอธิบายประกอบหัวขอ 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

  



 
 

การสงคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

 

สถาบันการศึกษาสงคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ที่จำเปน 

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) เพื ่อขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามหัวขอ ประกอบดวยขอมูล ตาราง คำอธิบาย และเอกสาร

ประกอบอ่ืนๆ ดังตอไปนี้ 



 
 

 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

 

สำหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565-ปการศึกษา 2569 

 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

แขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 

85 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

 15 มกราคม 2565 
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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 

ช่ือสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร 

ปการศึกษาท่ีรับรองปริญญา ปการศึกษา 2565-ปการศึกษา 2569 

 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

ช่ือยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

ช่ือยอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Electrical Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : Communication Engineering 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 

คุณธรรมนำความรู ผลิตวิศวกรไฟฟามืออาชีพสูอุตสาหกรรมและชุมชน 

4.2. *วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1). เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม และงานวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟาที่สอดคลองกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม 

2). เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการสื่อสารองคความรู การสรางนวัตกรรมและงานวิจัย และการประยุกตองคความรูและ

ทักษะดานวิศวกรรมไฟฟาเพ่ือประกอบอาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา 

3). เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองดีของประเทศ การวิเคราะหความ

เช่ือมโยงระหวางเหตุและผล และสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนโดยปราศจากความขัดแยง 
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* หมายเหตุ: หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ

เพ่ือประโยชนในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีขอรับรองไดอยางเหมาะสม 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 

15 สัปดาห 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกำหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 8 สัปดาห และจำนวนหนวยกิตไมเกิน 

9 หนวยกิต ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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6. แผนการศึกษา 

รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเขาศึกษา (ดังตัวอยาง

แนบทาย) 

แผนการศึกษาท่ี 1 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.) 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500001* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6) 

1500204 การสื่อสารอยางผูนำ 3(3-0-6) 

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

6001120 ฟสิกสสำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

6001121 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 

6001204 เคมีสำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

6501121 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 

รวม 22 

* หมายเหตุ: ไมนับหนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500002* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6) 

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

2000202 สีสันแหงชีวิต 3(3-0-6) 

6001122 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 

6501122 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 

6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 1 3(3-0-6) 

6501124 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1 1(0-3-0) 

6501125 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

6501126 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 20 

* หมายเหตุ: ไมนับหนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

4000201 พ้ืนฐานชางในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

6002120 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 

6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

6502121 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

6502127 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

6562220 เครื่องจักรกลไฟฟาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

6562221 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสาร

และประมาณราคา  

1(0-3-0) 

รวม 22 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบรบิท

สากล 

3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 3(3-0-6) 

6502123 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-0) 

6502125 อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

6502126 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-0) 

6502124 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

6503121 ไมโครโพรเซสเซอร 1 3(3-0-6) 

6503122 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1 1(0-3-0) 

6562222 ปฏิบัติการการตดิตั้งระบบไฟฟาสือ่สาร

ภายในอาคาร 

1(0-3-0) 

รวม 22 

  



- 5 - 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3(3-0-6) 

6503120 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 

6503123 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

6563220 หลักการไฟฟาสื่อสาร 3(3-0-6) 

6563221 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

6563223 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา 

3(2-2-5) 

6563224 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

656XXXX วิชาเฉพาะดานเลือก 1 3(3-0-6) 

รวม 22 

 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6553224 การสื่อสารดจิิทัล 3(3-0-6) 

6553225 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

6553226 วิศวกรรมสายอากาศและโครงขายสายสง 3(3-0-6) 

6553227 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

6563228 การออกแบบและวิเคราะหโครงขายสื่อ

สารอัจฉริยะ 

3(3-0-6) 

6563229 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานประยุกต 

ดานปญญาประดิษฐ 

3(2-2-5) 

6563230 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 2 3(x-x-x) 

รวม 20 

 

  



- 6 - 
 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6564220 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3 1(0-3-0) 

6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3 1(0-3-0) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

6014202 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

  2(90) 

รวม 11 

 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6014203 การฝกประสบการณวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

5(450) 

รวม 5 

  



- 7 - 
 

แผนการศึกษาท่ี 2 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.) 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500001* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6) 

1500204 การสื่อสารอยางผูนำ 3(3-0-6) 

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

6001120 ฟสิกสสำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

6001121 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 

6001204 เคมีสำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

6501121 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 

รวม 22 

* หมายเหตุ: ไมนับหนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500002* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6) 

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

2000202 สีสันแหงชีวิต 3(3-0-6) 

6001122 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 

6501122 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 

6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 1 3(3-0-6) 

6501124 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1 1(0-3-0) 

6501125 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

6501126 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 20 

* หมายเหตุ: ไมนับหนวยกิต 

  



- 8 - 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

4000201 พ้ืนฐานชางในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

6002120 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 

6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

6502121 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

6502127 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

6562220 เครื่องจักรกลไฟฟาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

6562221 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสาร

และประมาณราคา  

1(0-3-0) 

รวม 22 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบรบิท

สากล 

3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 3(3-0-6) 

6502123 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-0) 

6502125 อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

6502126 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-0) 

6502124 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

6503121 ไมโครโพรเซสเซอร 1 3(3-0-6) 

6503122 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1 1(0-3-0) 

6562222 ปฏิบัติการการตดิตั้งระบบไฟฟาสือ่สาร

ภายในอาคาร 

1(0-3-0) 

รวม 22 

  



- 9 - 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3(3-0-6) 

6503120 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 

6503123 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

6563220 หลักการไฟฟาสื่อสาร 3(3-0-6) 

6563221 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

6563223 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา 

3(2-2-5) 

6563224 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

656XXXX วิชาเฉพาะดานเลือก 1 3(3-0-6) 

รวม 22 

 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6553224 การสื่อสารดจิิทัล 3(3-0-6) 

6553225 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

6553226 วิศวกรรมสายอากาศและโครงขายสายสง 3(3-0-6) 

6553227 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

6563228 การออกแบบและวิเคราะหโครงขาย 

สื่อสารอัจฉริยะ 

3(3-0-6) 

6563229 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานประยุกต 

ดานปญญาประดิษฐ 

3(2-2-5) 

6563230 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 2 3(x-x-x) 

รวม 20 

  



- 10 - 
 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6564220 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3 1(0-3-0) 

6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3 1(0-3-0) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

6014208 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา 

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

  1(45) 

รวม 10 

 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6014209 การฝกสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 6(540) 

รวม 6 
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แผนการศึกษาท่ี 3 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./เสาร-อาทิตย) 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6001121 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

6501125 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

6001120 ฟสิกสสำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

6001204 เคมีสำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6001122 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 1 3(3-0-6) 

6501121 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 

6501124 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1 1(0-3-0) 

6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

1500204 การสื่อสารอยางผูนำ 3(3-0-6) 

รวม 14 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6002120 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

6501126 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

6501122 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 

6562220 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสาร

และการประมาณราคา 

1(0-3-0) 

6562222 ปฏิบัติการการตดิตั้งระบบไฟฟาสือ่สาร

ภายในอาคาร 

1(0-3-0) 

6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 3(3-0-6) 

รวม 12 

  



- 12 - 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6562220 เครื่องจักรกลไฟฟาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

6502121 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

6502123 อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

6502123 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-0) 

6502126 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-0) 

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 

รวม 14 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6502124 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

6502127 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

6563220 หลักการไฟฟาสื่อสาร 3(3-0-6) 

6563221 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

6563224 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

รวม 16 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6503121 ไมโครโพรเซสเซอร 1 3(3-0-6) 

6503120 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 

6503122 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1 1(0-3-0) 

6563222 การสื่อสารดจิิทัล 3(3-0-6) 

2000202 สีสันแหงชีวิต 3(3-0-6) 

6563225 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

รวม 14 
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ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6563226 วิศวกรรมสายอากาศและโครงขายสายสง 3(3-0-6) 

6563227 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

6563230 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

1500201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

4000201 พ้ืนฐานชางในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

1500001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6) วิชาเสริม 

(ไมนับหนวยกิต) 

รวม 13 

 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6563223 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา 

3(2-2-5) 

6563228 การออกแบบและวิเคราะหโครงขายสื่อ

สารอัจฉริยะ 

3(3-0-6) 

1500002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6) วิชาเสริม 

(ไมนับหนวยกิต) 

6564220 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3 1(0-3-0) 

1500202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบรบิท

สากล 

3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

รวม 13 

 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6503123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

6563229 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานประยุกต 

ดานปญญาประดิษฐ 

3(2-2-5) 

6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 1 3(x-x-x) 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 2 3(x-x-x) 

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3(3-0-6) 

รวม 16 
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ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3 1(x-x-x) 

xxxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

6014202 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

2(90) 

รวม 9 

 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6014203 การฝกประสบการณวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

5(450) 

รวม 5 
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แผนการศึกษาท่ี 4 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./เสาร-อาทิตย) 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6001121 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

6501125 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

6001120 ฟสิกสสำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

6001204 เคมีสำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6001122 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 1 3(3-0-6) 

6501121 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 

6501124 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1 1(0-3-0) 

6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

1500204 การสื่อสารอยางผูนำ 3(3-0-6) 

รวม 14 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6002120 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

6501126 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

6501122 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 

6562221 ปฏิบัติการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสารและ

การประมาณราคา 

1(0-3-0) 

6562222 ปฏิบัติการการตดิตั้งระบบไฟฟาสือ่สาร

ภายในอาคาร 

1(0-3-0) 

6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 3(3-0-6) 

รวม 12 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6562220 เครื่องจักรกลไฟฟาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

6502121 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

6502123 อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

6502123 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-0) 

6502126 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-0) 

2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 

รวม 14 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6502124 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

6502127 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

6563220 หลักการไฟฟาสื่อสาร 3(3-0-6) 

6563221 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

6563224 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

2000201 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3 3(3-0-6) 

รวม 16 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6503121 ไมโครโพรเซสเซอร 1 3(3-0-6) 

6503120 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 

6503122 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1 1(0-3-0) 

6563222 การสื่อสารดจิิทัล 3(3-0-6) 

2000202 สีสันแหงชีวิต 3(3-0-6) 

6563225 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

รวม 14 
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ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6563226 วิศวกรรมสายอากาศและโครงขายสายสง 3(3-0-6) 

6563227 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

6563230 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

1500201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

4000201 พ้ืนฐานชางในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

1500001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6) วิชาเสริม 

(ไมนับหนวยกิต) 

รวม 13 

 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6563223 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา 

3(2-2-5) 

6563228 การออกแบบและวิเคราะหโครงขายสื่อ

สารอัจฉริยะ 

3(3-0-6) 

1500002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6) วิชาเสริม 

(ไมนับหนวยกิต) 

6564220 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3 1(0-3-0) 

1500202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบรบิท

สากล 

3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

รวม 13 

 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6503123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

6563229 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานประยุกต 

ดานปญญาประดิษฐ 

3(2-2-5) 

6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 1 3(x-x-x) 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 2 3(x-x-x) 

1500203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3(3-0-6) 

รวม 16 
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ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

656xxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3 1(x-x-x) 

xxxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

6014208 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร 

1(45) 

รวม 8 

 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

6014209 การฝกสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 6(540) 

รวม 6 
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7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

รายละเอียดของหลักเกณฑการเทียบโอน/ยกเวนรายวิชาสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พรอมระบุรายวิชาและจำนวนหนวยกิตท่ีเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 12 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 3 หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 12 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 6 หนวยกิต 

- กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 0 หนวยกิต 

- เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ได   3 หนวยกิต ขอเทียบโอน 3 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมอนุญาตใหเทียบโอน 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต ขอเทียบโอน 6 หนวยกิต 
 

รวมหนวยกิตท่ีขอเทียบโอน   18   หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 144   หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตคงเหลือ 126   หนวยกิต 

 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รหัสหลักสูตร 25591471101573 

- ปรับแก (ราง) หลักสูตรตามคำแนะนำของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรและเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในการประชุมครั ้งที ่ 4/2564 วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ใหความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอ

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ 

- นำเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2564 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ใหความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภา

วิชาการ 

- นำเสนอ (ราง) หลักสูตรตอคณะกรรมการอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 30 

พ.ศ.2564 ใหความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 

- นำเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ใหความเห็นชอบในการ

นำเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ 

- นำเสนอ (ราง) หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

ใหความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2565 

  



- 20 - 
 

9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

ระบุรายละเอียดของผูรับรอง/อนุมัติขอมูลที่บันทึกใชในการพิจารณาและประเมินผล เพื่อการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนงบริหาร (วาระการดำรงตำแหนง พ.ศ 2562 - พ.ศ 2569) ลายเซนต 

ดร.วิรตัน ปนแกว อธิการบด ี พ.ศ 2562 - พ.ศ 2569  

 

10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานเกี่ยวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีขอมูลการติดตอ เชน ชื่อ-สกุล 

ตำแหนง โทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

1 อานนท อิศรมงคลรักษ ประธานหลักสตูร 0909841082 anone@webmail.npru.ac.th 

2 เจษฏา สาททอง อาจารยผ็รับผิดชอบหลักสูตร 0865454007 sartthong@webmail.npru.ac.th 

3 นิรัช ชัยหา นักวิทยาศาสตร/ผูประสานงาน 0892136131 nirat@npru.ac.th 
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 

 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

คุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรสอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558 และเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย-คณิต) หรือเทียบเทา และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไมนอยกวา 2.00 หรือมีผล

การเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรไมนอยกวา 2.00 หรือ 

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ มีผลการ

เรียนเฉลี่ยรวมไมนอยกวา 2.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรไมนอยกวา 2.00 หรือ 

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ มี

ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไมนอยกวา 2.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมนอยกวา 2.00 และ 

- มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

ระบุจำนวนนิสิต/นักศึกษาท่ีรับเขา ตองจำแนกตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

ตารางท่ี 1: ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือระดับ ปวช. 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปท่ี 2 - 20 20 20 20 

ช้ันปท่ี 3 - - 20 20 20 

ช้ันปท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
 

ตารางท่ี 2: ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปท่ี 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปท่ี 3 - - 5 5 5 

ช้ันปท่ี 4 - - - 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (ตามขอตกลง Washington Accord หรือ ตามขอตกลง Sydney Accord) 

3.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Washington Accord 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือ

การแกไขและหาคำตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 

6501123 / 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา1 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะห

แบบโหนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความตานทาน

ไฟฟา ความเหน่ียวนำไฟฟา ความจุของตัวเก็บ

ประจุไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ 

ทฤษฎีเทวินินและนอรตัน ซุปเปอรโพซิซัน 

วงจรอันดับหนึ่งและสอง เฟสเซอรไดอะแกรม 

วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับและระบบไฟฟา

สามเฟส 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหา

ทางวิศวกรรมท่ีซับซอน เพ่ือใหไดขอสรุป ของปญหาท่ีมี

นัยสำคญั โดยใช หลักการทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

6502127 / 

สัญญาณและระบบ 

 

 

 

 

 

 

  ระบบสัญญาณแบบตอเนื่อง ระบบสัญญาณ

แบบไมตอเนื่อง การคอนโวลูชันของสัญญาณ 

การวิเคราะหสัญญาณแบบตอเน่ืองเวลาโดยใช

อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การแปลงซี 

และการแปลงลาปลาซ แผนภาพโพล-ซีโร การ

ชักตัวอยาง ตัวแปรสถานะ การแทนระบบบน

โดเมนเวลาและความถี ่ การตอบสนองของ

ระบบ การประยุกตทฤษฎีสัญญาณและระบบ  

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของปญหา  

(Design/Development of Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปญหาทาง วิศวกรรมท่ีซับซอน 

และออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความ

จำเปนและเหมาะสม กับขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดลอม 

6563220 / 

หลักการไฟฟา

สื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การจําลองระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารแบบ

ใชสายและแบบไรสาย สัญญาณและระบบ

เบื้องตน สเปคตรัมของสัญญาณ การประยุกต

ใชอนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร การ

กลําสัญญาณแอนะล็อก แบบเอเอ็ม ดีเอสบี 

เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอฟเอ็มแบนดวิดทแคบ 

เอฟเอ็มแบนดวิดทกวาง และพีเอ็ม สัญญาณ

รบกวนในระบบสื่อสารแอนะล็อก การกล้ำ

สัญญาณแถบความถ่ีฐานไบนารี ทฤษฎีการชัก

ตัวอยางของไนควิสตและการแจงหนวย การ

กล ําส ัญญาณแบบแอนะล็อกพัลส พีซีเอ็ม  

ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพล็กซ สายสงสัญญาณ

เบื้องตน การแพรกระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ

และระบบสื ่อสารไมโครเวฟ ระบบสื ่อสาร

ดาวเทียม และระบบสื่อสารทางแสง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดำเนินการสืบคนเพ่ือหาคำตอบของ ปญหาทาง

วิศวกรรมท่ีซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัยและวิธีการวิจัย 

รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห และการแปล

ความหมายของขอมูล การสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดผลสรุปท่ี 

เช่ือถือได 

1. 6563230 / 

วิจัยทางวิศวกรรม

ไฟฟาสื่อสาร 1 

 

 

2. 6564221 / 

วิจัยทางวิศวกรรม

ไฟฟาสื่อสาร 2 

  การพัฒนาโครงงานวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร การจัดทําโครงรางวิจัย การขออนุมัติ

หัวขอโครงงาน การดําเนินการวิจัยและการ

นําเสนอความกาวหนา 

 

  การดําเน ินการว ิจ ัย การนําเสนอความ 

กาวหนา การเขียนรายงานวิจ ัย และการ

นําเสนอผลการวิจัย 

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 

- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือ

ทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ

พยากรณ การทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรมท่ีซับซอนท่ี 

เขาใจถึงขอจำกัดของเครื่องมือตางๆ 

6563228 / 

การออกแบบและ 

วิเคราะหโครงขาย 

สื่อสารอัจฉริยะ 

 

 

 

 

  -การออกแบบโครงขายสื ่อสารอยางชาญ

ฉลาด การว ิเคราะหผล ข อม ูลจากระบบ

เชื ่อมตอและการทํางานอยางชาญฉลาดใน

ระบบการวัดผลและแสดงผล การประยุกต

เครื่องมือวัดทางไฟฟาและไฟฟาสื่อสาร ในด

านโครงขายอัจฉริยะ การประยุกตใชเครื่องมือ

วิเคราะหโครงขายเชื ่อมตอในระบบขนสง 

ระบบสื่อสารอยางชาญฉลาด 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 

- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรูท่ี ไดรับ มา

ประเมินประเด็นและผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 

ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันกับการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

6562222 /

ปฏิบัติการการตดิตั้ง

ระบบไฟฟาสื่อสาร

ภายในอาคาร 

 

 

  ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัย

ในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟาและไฟฟาสื่อสาร 

เครื่องมืออุปกรณและวัสดุในงานติดตั้งไฟฟา

สื่อสาร มาตรฐานการติดตั้งไฟฟาสื่อสาร การ

ติดตั้งอุปกรณ ไฟฟาสื่อสารรวมกับระบบไฟฟา 

และการเดินสายสื่อสารภายในอาคาร 

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน (Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบของคำตอบของปญหางานทาง

วิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถ

แสดงความรูและความจำเปนของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6563222 / 

การสื่อสารดจิิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ความนาจะเปน ตัวแปรสุม และกระบวนการ

สุม ปริภูมิสัญญาณ แบนดวิดทนอยสุดของ 

ไนควิสต การดีเทคสัญญาณ สัญญาณรบกวน

เกาสสีขาวแบบบวก เทคนิคการกล้ำสัญญาณ

แบบดิจิทัล การกลําสัญญาณแบบเดลตาและ

ซ ิ ก ม า  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห  ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง

ระบบสื ่อสารดิจิทัล การประสานทางเวลา 

อีควอไลเซชัน ทฤษฎีขาวสารเบื ้องตน การ

เขารหัสตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ 

ระบบหลายชองสัญญาณและหลายคลื่นพาห 

เทคน ิคการกระจายสเปคตร ัม และช อง

สัญญาณท่ีมีการจางหายแบบหลายทิศทาง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 

- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสำนึก รับผดิชอบ

ตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

 6563221 / 

การสื่อสารขอมลู

และเครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พื ้นฐานเก ี ่ยวกับการส ื ่อสารข อม ูลและ 

เครือขาย สถาปตยกรรมแบบชั ้นของเครือ 

ขายขอมูล การเชื ่อมโยงแบบจุดตอจุดและ 

โพรโทคอล แบบจําลองการหนวงของขอมูล

ที ่ส งผานเครือขายโพรโทคอลการสงขอมูล

แบบใชชองสัญญาณรวมกัน การควบคุมอัตรา

การรับสงขอมูล การควบคุมขอผิดพลาดใน

การร ับส งข อม ูล เคร ือข ายคอมพิวเตอร 

เฉพาะที่แบบไรสาย เครือขายสวิตชิง เทคนิค

การคนเสนในการสงขอมูล ความปลอดภัยของ

เครือขาย เครือขายแบบคลาวดสถาปตยกรรม

และระบบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเปนทีม (Individual and Team 

work) 

- ทำหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการ ทำงานเดี่ยว 

และการทำงานในฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนำทีมท่ีมีความ

หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

6563224 / 

ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร 1 

 

 

 

 

  ปฏิบัติการที่เกี ่ยวของกับเครื ่องวิเคราะห

สเปกตรัม เครื ่องวิเคราะหเน็ตเวิร ค วงจร

อิมพีแดนซ การรับสงขอมูลผานพอรตอนุกรม

อารเอส 232 การมอดูเลตและดีมอดูเลต 

เชิงแอมพลิจูด เชิงความถ่ี เอเอสเค เอฟเอสเค 

และพีเอสเค การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปน

ดิจ ิทัลและดิจ ิทัลเปนแอนะล็อก และการ

เขารหัสและถอดรหัสแบบคอนโวลูชัน 

10 การสื่อสาร (Communication) 

- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุ มผู  ปฏิบัติ

วิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ 

สามารถอานและเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียม

เอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 

สามารถนำเสนอ สามารถใหและรับคำแนะนำงานไดอยาง

ชัดเจน 

6503123 /

ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิศวกร 

   คําศัพท การฟง การอาน การสนทนา และ

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ

วิศวกร การนําเสนอผลงานและการอภิปราย 

และการอานคู ม ือปฏิบ ัต ิงานส ําหร ับงาน

วิศวกรรม 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 

Management and Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรู และความเขาใจ หลักการทาง

ว ิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถประยุกตใช

หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผูรวมทีมและผูนำทีม

เพื่อบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดลอมการ

ทำงาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

6562221 /

ปฏิบัติการการถอด

แบบทางไฟฟาสื่อ 

สารและประมาณ

ราคา 

 

 

  ปฏิบัติการที่เกี ่ยวของกับการแทนอุปกรณ

ทางไฟฟาสื่อสารดวยสัญลักษณ ความหมาย

ของสัญลักษณทางไฟฟาสื่อสาร การถอดแบบ

ไฟฟาสื ่อสารภายในอาคาร ราคากลาง การ

ประมาณราคาทางไฟฟาสื่อสาร และการจัดทํา

เอกสารแสดงราคากลาง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจำเปนในการเตรียมตัว เพ่ือให

สามารถการปฏบัิติงานไดโดยลำพังและ สามารถการเรียนรู

ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 

6563229 / 

การเขียนโปรแกรม

สําหรับงานประยุกต

ดานปญญาประดิษฐ 

 

 

    พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดวยภาษาไพ

ธอนเพ ื ่อสร างงานประย ุกต ด านป ญญา

ประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง การแกป

ญหาดวยเทคนิคการถดถอยและการจําแนก

ชนิดของวัตถุ การเลือกใชโมเดล พรอมใชและ

เครื ่องมือในการฝกโมเดล และการประเมิน

ประสิทธิภาพ ของโมเดล และฝกปฏิบัติ 

 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 
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3.2 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Sydney Accord 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือ

การแกไขและหาคำตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 

6501123 / 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา 1 

  องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะห

แบบโหนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความตานทาน

ไฟฟา ความเหน่ียวนำไฟฟา ความจุของตัวเก็บ

ประจุไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ 

ทฤษฎีเทวินินและนอรตัน ซุปเปอรโพซิซัน 

วงจรอันดับหนึ่งและสอง เฟสเซอรไดอะแกรม 

วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับและระบบไฟฟา

สามเฟส 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มีนัยสำคัญ 

โดยใช หลักการทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ 

วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

6502127 / 

สัญญาณและระบบ 

  ระบบสัญญาณแบบตอเนื่อง ระบบสัญญาณ

แบบไมตอเนื่อง การคอนโวลูชันของสัญญาณ 

การวิเคราะหสัญญาณแบบตอเน่ืองเวลาโดยใช

อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การแปลงซี 

และการแปลงลาปลาซ แผนภาพโพล-ซีโร  

การชักตัวอยาง ตัวแปรสถานะ การแทนระบบ

บนโดเมนเวลาและความถี่ การตอบสนองของ

ระบบ การประยุกตทฤษฎีสัญญาณและระบบ 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของปญหา  

(Design/Development of Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซบัซอน 

และออกแบบระบบ ชิ ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความ

จำเปนและเหมาะสม กับขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดลอม 

6563220 / 

หลักการไฟฟา

สื่อสาร 

  การจําลองระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารแบบ

ใชสายและแบบไรสาย สัญญาณและระบบ

เบื้องตน สเปคตรัมของสัญญาณ การประยุกต

ใชอนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร การ

กลําสัญญาณแอนะล็อก แบบเอเอ็ม ดีเอสบี 

เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอฟเอ็มแบนดวิดทแคบ 

เอฟเอ็มแบนดวิดทกวาง และพีเอ็ม สัญญาณ

รบกวนในระบบสื่อสารแอนะล็อก การกล้ำ

สัญญาณแถบความถ่ีฐานไบนารี ทฤษฎีการชัก

ตัวอยางของไนควิสตและการแจงหนวย การ

กล ําส ัญญาณแบบแอนะล็อกพัลส พีซีเอ็ม  

ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพล็กซ สายสงสัญญาณ

เบื้องตน การแพรกระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ

และระบบสื ่อสารไมโครเวฟ ระบบสื ่อสาร

ดาวเทียม และระบบสื่อสารทางแสง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดำเนินการสืบคนเพื ่อหาคำตอบของ ปญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัยและวิธีการวิจัย 

รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห และการแปล

ความหมายของขอมูล การสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลสรุปท่ี 

เช่ือถือได 

1. 6563230 / 

วิจัยทางวิศวกรรม

ไฟฟาสื่อสาร 1 

 

 

2. 6564221 / 

วิจัยทางวิศวกรรม

ไฟฟาสื่อสาร 2 

  การพัฒนาโครงงานวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร การจัดทําโครงรางวิจัย การขออนุมัติ

หัวขอโครงงาน การดําเนินการวิจัยและการ

นําเสนอความกาวหนา 

 

  การดําเน ินการว ิจ ัย การนําเสนอความ 

กาวหนา การเขียนรายงานวิจ ัย และการ

นําเสนอผลการวิจัย 

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 

- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือ

ทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ

พยากรณ การทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรมที่ซับซอนท่ี 

เขาใจถึงขอจำกัดของเครื่องมือตางๆ 

.6563228 / 

การออกแบบและ 

วิเคราะหโครงขาย 

สื่อสารอัจฉริยะ 

 

  การออกแบบโครงขายสื ่อสารอยางชาญ

ฉลาด การว ิเคราะหผล ข อม ูลจากระบบ

เชื ่อมตอและการทํางานอยางชาญฉลาดใน

ระบบการวัดผลและแสดงผล การประยุกต

เครื่องมือวัดทางไฟฟาและไฟฟาสื่อสาร ในด

านโครงขายอัจฉริยะ การประยุกตใชเครื่องมือ

วิเคราะหโครงขายเชื ่อมตอในระบบขนสง 

ระบบสื่อสารอยางชาญฉลาด 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 

- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรู ท ี ่ ไดรับ  

มาประเมินประเด็นและผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 

ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี ่ยวพันกับการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

6562222 /

ปฏิบัติการการตดิตั้ง

ระบบไฟฟาสื่อสาร

ภายในอาคาร 

  ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัย

ในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟาและไฟฟาสื่อสาร 

เครื่องมืออุปกรณและวัสดุในงานติดตั้งไฟฟา

สื ่อสาร มาตรฐานการติดตั ้งไฟฟาสื ่อสาร  

การติดตั้งอุปกรณ ไฟฟาสื่อสารรวมกับระบบ

ไฟฟา และการเดินสายสื่อสารภายในอาคาร 

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน (Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบของคำตอบของปญหางานทาง

วิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถ

แสดงความรูและความจำเปนของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 6563222 / 

การสื่อสารดจิิทัล 

  ความนาจะเปน ตัวแปรสุ ม และกระบวน 

การสุม ปริภูมิสัญญาณ แบนดวิดทนอยสุดของ

ไนควิสต การดีเทคสัญญาณ สัญญาณรบกวน

เกาสสีขาวแบบบวก เทคนิคการกลําสัญญาณ

แบบดิจิทัล การกล้ำสัญญาณแบบเดลตาและ

ซ ิ ก ม า  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห  ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง

ระบบสื ่อสารดิจิทัล การประสานทางเวลา 

อ ีควอไลเซช ัน ทฤษฎ ีข  าวสารเบ ื ้องต น  

การเขารหัสตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ 

ระบบหลายชองสัญญาณและหลายคลื่นพาห 

เทคน ิคการกระจายสเปคตร ัม และช อง

สัญญาณท่ีมีการจางหายแบบหลายทิศทาง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 

- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสำนึก รับผิดชอบ

ตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

6563221 / 

การสื่อสารขอมลู

และเครือขาย 

  พื ้นฐานเก ี ่ยวกับการส ื ่อสารข อม ูลและ 

เครือขาย สถาปตยกรรมแบบชั ้นของเครือ 

ขายขอมูล การเชื ่อมโยงแบบจุดตอจุดและ 

โพรโทคอล แบบจําลองการหนวงของเฟรม 

ขอมูลที ่สงผานเครือขายโพรโทคอลการสง 

ขอมูลแบบใชชองสัญญาณรวมกัน การควบคุม

อัตราการรับสงขอมูล การควบคุมขอผิดพลาด

ในการรับสงขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร

เฉพาะที่แบบไรสาย เครือขายสวิตชิง เทคนิค

การคนหาเส นทางในการส งข อม ูล ความ

ปลอดภัยของเครือขาย เครือขายแบบคลาวด 

สถาปตยกรรมและระบบ และมาตรฐานท่ี

เก่ียวของ 

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเปนทีม (Individual and Team 

work) 

- ทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทำงานเดี่ยว 

และการทำงานในฐานะผู ร วมทีมหรือ ผู นำทีมที ่ม ีความ

หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

6563224 / 

ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร 1 

 

 

 

 

  ปฏิบัติการที่เกี ่ยวของกับเครื ่องวิเคราะห

ส เปกตร ัม  เคร ื ่ อ งว ิ เ คราะห  เน ็ ต เ ว ิ ร ค  

วงจรแมตซอิมพีแดนซ การรับสงขอมูลผาน 

พอรตอนุกรมอารเอส 232 การมอดูเลตและ 

ดีมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด เชิงความถี่ เอเอสเค 

เอฟเอสเค และพีเอสเค การแปลงสัญญาณ 

แอนะล็อกเปนดิจิทัลและดิจิทัลเปนแอนะล็อก 

และการเขารหัสและถอดรหัสแบบคอนโวลูชัน  

10 การสื่อสาร (Communication) 

- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุ มผู  ปฏิบัติ

วิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ 

สามารถอานและเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียม

เอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 

สามารถนำเสนอ สามารถใหและรับคำแนะนำงานไดอยาง

ชัดเจน 

6503123 /

ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิศวกร 

 

  คําศัพท การฟง การอาน การสนทนา และ

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ

วิศวกร การนําเสนอผลงานและการอภิปราย 

และการอานคู ม ือปฏิบ ัต ิงานส ําหร ับงาน

วิศวกรรม 

 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 

Management and Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรู และความเขาใจ หลักการทาง

ว ิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถประยุกตใช

หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผูรวมทีมและผูนำทีม

เพื่อบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดลอมการ

ทำงาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

6562221 / 

ปฏิบัติการการถอด

แบบทางไฟฟาสื่อ 

สารและประมาณ

ราคา 

 

  ปฏิบัติการที่เกี ่ยวของกับการแทนอุปกรณ

ทางไฟฟาสื่อสารดวยสัญลักษณ ความหมาย

ของสัญลักษณทางไฟฟาสื่อสาร การถอดแบบ

ไฟฟาสื ่อสารภายในอาคาร ราคากลาง การ

ประมาณราคาทางไฟฟาสื่อสาร และการจัดทํา

เอกสารแสดงราคากลาง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจำเปนในการเตรียมตัว เพื ่อให

สามารถการปฏิบัติงานไดโดยลำพังและ สามารถการเรียนรู

ตลอดชีพเมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 

1. 6563229 

 การเขียนโปร 

แกรมสําหรับงาน

ประยุกต 

ดานปญญาประดิษฐ 

 

 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดวยภาษาไพธอน

เพื่อสรางงานประยุกตดานปญญาประดิษฐ

และการเรียนรูของเครื่อง การแกปญหาดวย

เทคนิคการถดถอยและการจําแนกชนิดของ

วัตถุ การเลือกใชโมเดล พรอมใชและเครื่องมือ

ใ น ก า ร ฝ  ก โ ม เ ด ล  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพ ของโมเดล และฝกปฏิบัต ิ
 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู 

ประกอบดวย (ตัวอยาง) 

1. ความสามารถในการระบุปญหา สรางความสัมพันธ และแกปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนโดยทำการประยุกตใชหลักการ 

ทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

2. ความสามารถในการประยุกตใชการออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือสรางคำตอบท่ีตรงกับความตองการ โดยพิจารณาองคประกอบ

ทางดานสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร และองคประกอบอื่นตาม 

ความเหมาะสมของสาขาวิชา 

3. ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมคนท่ีหลากหลาย 

4. ความสามารถในการคำนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานดานวิชาชีพวิศวกรรมและทำการตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานการคำนึงถึงผลกระทบของผลลัพธทางวิศวกรรมตอสังคมโลก เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และสังคมศาสตร 

5. ความสามารถในการทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผูนำ ในการสรางเปาหมาย การวางแผนงาน 

ทำงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด และสามารถสรางความรวมมือและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการการทำงานรวมกัน  

6. ความสามารถในการพัฒนาและดำเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล และใชหลักการตัดสินใจ 

ทางวิศวกรรมศาสตรในการสรุปผล 

7. ความสามารถในการหาความรูใหมและการประยุกตใช โดยใชกลยุทธการเรียนรูท่ีเหมาะสม 
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สวนที่ 3 คณาจารย 

 

1. ประธานหลักสูตร 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสูตรซึง่ทำหนาท่ีดานบริหารหลักสตูร การสอน และคนควาวิจัยและ

งานบริการวิชาการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

อานนท  

อิศรมงคลรักษ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร)ี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

2548 

 

2553 

 

2562 

5 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทำหนาท่ีดานบริหารหลักสูตร การสอน และ

คนควาวิจัยและงานบริการวิชาการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางท่ี 1: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1 อานนท  

อิศรมงคล

รักษ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

2548 

 

2553 

 

2562 

5 

2 วิโรจน  

บัวงาม 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟากำลัง  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

2542 

 

2550 

 

20 

3 บัญชา  

หิรัญสิงห 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2543 

 

2551 

 

11 
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ตารางท่ี 2: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1 นิฎฐิตา  

เชิดชู 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

M.Sc. Telecommunications 

(University of Pittsburgh) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(National University of 

Singapore) 

2542 

 

2545 

 

2554 

10 

2 เจษฎา  

สาททอง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2550 

 

 

2541 

 

 

2547 

 

 

2557 

10 

3 เฉลิมชนม 

ตั้งวชิรพันธุ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

2541 

 

 

2553 

 

10 
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ตารางท่ี 3: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1 ธวัชชัย  

ทองเหลี่ยม 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2543 

 

 

2547 

 

 

2559 

 

 

15 

2 สัญญา  

ควรคิด 

รองศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร  

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

2541 

 

 

2547 

 

 

2558 

 

 

20 

3 หฤทัย  

ดิ้นสกุล 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

2541 

 

 

2552 

18 
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3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชาซึ่งทำหนาที่ดานการสอน  

การคนควาวิจัยและงานบริการวิชาการ และการใหคำปรึกษาเต็มเวลา (ดังตัวอยางแนบทาย) 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1 ปยะ  

โควินท 

ทวีวัฒน 

ศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

M.Sc. Digital Communication 

(Chalmers University of 

Technology) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(Geogia Institute of 

Technology) 

2537 

 

2541 

 

 

2547 

17 

2 สันติ  

กูลการขาย 

รองศาสตราจารย วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ) 

2548 

 

 

 

2551 

 

 

2557 

10 

3 วทัญู  

มีศรีสุข 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2556 

 

 

2557 

 

 

2560 

5 

4 โสภาพรรณ 

สุวรณสวาง 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

Ph.D. Electronics Engineering 

(University of York) 

2544 

 

 

2550 

 

2561 

14 
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 5 อดิศร  

แกวภักด ี

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2547 

 

 

2553 

10 

6* สมบัติ  

หทัยรัตนา

นนท 

 คอ.บ. อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วท.ม. วิทยาการหุนยนตและระบบ

อัตโนมัต ิ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร)ี 

2541 

 

 

 

2551 

20 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาตอเต็มเวลา (Full Time) 
 

4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  

ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของบุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งทำหนาที่ชวยดานการสอน/ 

ดานเทคนิคในหองปฏิบัติการ (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏบัิติการ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1 บรรเจดิ เจริญพันธ นักวิทยาศาสตร ระดับปฎิบัติ

การ 

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

2 นิรัช ชัยหา นักวิทยาศาสตร ระดับปฎิบัติ

การ 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 

ระบุจำนวนอาจารยประจำที่นำมาคิดอัตราสวนซึ่งทำหนาที่ดานการสอนและใหคำปรึกษาเต็มเวลา และจำนวนนักศึกษาจริง 

ในปการศึกษาปจจุบันท่ียื่นขอรับรองปริญญาฯ โดยจำแนกตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2565 - 2569 

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

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปท่ี 2 - 20 20 20 20 

ช้ันปท่ี 3 - - 20 20 20 

ช้ันปท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
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รวมนักศึกษา (ช้ันปท่ี 2-4) 60 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปท่ี 2 - 10 10 10 10 

ช้ันปท่ี 3 - - 10 10 10 

ช้ันปท่ี 4 - - - 10 10 

รวม 10 20 30 40 40 

 

ตารางท่ี 2: อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

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

5 60 30 

อัตราสวน (60+30)/5=18 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 

 

ตารางท่ี 3: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปท่ี 2 - 20 20 20 20 

ช้ันปท่ี 3 - - 20 20 20 

ช้ันปท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

รวมนักศึกษา (ช้ันปท่ี 2-4) 60 

 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปท่ี 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปท่ี 3 - - 5 5 5 

ช้ันปท่ี 4 - - - 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 

 

ตารางท่ี 4: อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

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

5 60 15 

อัตราสวน (60+15)/5=15 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 
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ตารางท่ี 5: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปท่ี 2 - 20 20 20 20 

ช้ันปท่ี 3 - - 20 20 20 

ช้ันปท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

รวมนักศึกษา (ช้ันปท่ี 2-4) 60 

 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปท่ี 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปท่ี 3 - - 5 5 5 

ช้ันปท่ี 4 - - - 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 

 

ตารางท่ี 6: อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

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

5 60 15 

อัตราสวน (60+15)/5=15 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

รายงานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณาจารยใหมรีายละเอียดที่ชัดเจน สามารถอธิบายถึงความกาวหนาในการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาในดานการใหความรูและเสริมทักษะ ดานการจัดหาบุคลากรใหม ดานการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และดานการปรับ

ตำแหนงทางวิชาการ ในแตละปการศึกษาภายในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

ลำดับท่ี แผนการพัฒนาดานการใหความรู และเสริม

ทักษะ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 สนับสนุนอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรใหมี

ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

x x x x x 

2 สงเสริมใหอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตรมี

คุณสมบัติเปนอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

x x x x x 

3 สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงาน

ทางวิชาการ 

x x x x x 

4 สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีองค

ความรูดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

x x x x x 

5 สงเสริมใหอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตรมีคุณวุฒิ

ดานวิชาชีพ เชน เลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

  x x x 

 

6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 

ลำดับท่ี แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จัดหาบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญดานระบบ

ระบบสื่อสารสมัยใหม เพื ่อพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับเทคโนโลยีการสื ่อสารที่เปลื ่ยน

แปลง 

   x x 

2 จ ัดหาบ ุคลากรท ี ่ ม ีความ เช ี ่ ยวชาญด าน

ร ะ บ บ ส ื ่ อ ส า ร ย ุ ค ท ี ่  5 ( 5G)  แ ล ะ ระบบ

ระบบสื่อสารยุคท่ี 6 (6G)  

   x x 

3 จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบการ

วางโครงขายระบบไฟเบอรออฟติก 

   x x 

4 จัดหาเจาหนาที ่ที ่มีทักษะดานงานซอมบำรุง

เครื ่องมือ เครื ่องวัดทางไฟฟาสื ่อสารประจำ

หองปฏิบัติการไฟฟาสื่อสาร 

   x x 
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6.3. แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

ลำดับท่ี แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคณุวุฒิการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 

1 สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ

การศึกษาท่ีสูงข้ึน 

  x x x 

2 สงเสริมใหเจาหนาท่ีประจำสาขาวิชามีคุณวุฒิ

การศึกษาท่ีสูงข้ึน 

  x x x 

 

6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 

ลำดับท่ี แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 2565 2566 2567 2568 2569 

1 สงเสริมใหอาจารยใหมีตำแหนงทางวิชาการท่ี

ส ู งข ึ ้ นท ั ้ ง ในระด ับ  ผ ู  ช  วยศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

  x x x 

2 ส  ง เสร ิ ม ให  เ จ  าหน  าท ี ่ ประจำสาขา ว ิ ช า

วิศวกรรมไฟฟา เลื่อนระดับงานท่ีสูงข้ึน 

  x x x 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

แขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

องคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร    

ฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคลูัส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เวกเตอร การเคลื ่อนที่และกฏ

การเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร

ของอน ุภาคและว ัตถ ุแข ็งเกร็ง 

สมบัติของสสาร สมดุลของอนุภาค 

หลักสมดุลของแรง การสั ่นและ

คลื่น กลศาสตรของไหล แกสอุดม

คติและสารบริสุทธิ์ งานและความ

ร อน แสง การห ัก เหและการ

เลี ้ยวเบนของแสง โพลาไรเซซัน

ของแสง เลนสและอุปกรณทาง

แสง สมบัติของแสงที ่เปนได ท้ัง

คลื่นและอนุภาค 

6001120 ฟสิกสสำหรับ

วิศวกร  

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท. 2/30 

ป. 1/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคมี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  สมบ ั ต ิ ของแก  ส  ของ เหลว 

ของแข็งและสารละลาย พื้นฐาน

ทฤษฎีอะตอม โครงสร างและ

อ ง ค  ป ร ะ ก อ บ ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว กั บ

อิเล็กทรอนิกสของอะตอม พันธะ

เคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ 

ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะ 

โลหะทรานซ ิซ ัน ปร ิมาณสาร

สัมพันธ สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก 

จลนศาสตรเคมี  

6001204 เคมีสำหรับ

วิศวกร 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

ท. 2/30 

ป. 1/30 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร    

คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม - เรขาคณิตวิเคราะห ฟงกชัน ลิมิต

และความตอเนื ่อง รูปแบบยังไม

กำหนด การหาอน ุพ ันธ  และ

ปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิค

การหาปริพันธ การหาปริพันธไม

ตรงแบบและการประย ุกต  ใช

อนุพันธ 

6001121 คณิตศาสตร

สำหรับวิศวกร 1 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

ท. 3/45 

 

 

 

 

 

 - การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับ

และอนุกรม การกระจายแบบ

อนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูล

ฐาน อนุกรมฟูเรียร เมทริกซและ 

ดีเทอรมิแนนท การหาปริพันธเชิง

ตัวเลข และระบบพิกัดเชิงข้ัว 

6001122 คณิตศาสตร

สำหรับวิศวกร 2 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

 

 

 

 - เวกเตอรในปริภูมิสามมติิ ฟงกชัน

เวกเตอร ฟงกชันคาจริงหนึ่งตัว

แปรและการประยุกตสมการเชิง

อนุพันธเบื้องตนและการประยุกต

แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงแบบ

สองตัวแปร เสนตรง ระนาบพ้ืนผิว

ในปริภูมิสามมิติ ปริพันธเชิงเสน

เบื ้องตน แคลคูล ัสของฟงก ชัน 

คาจริงแบบหลายตัวแปรและการ

ประย ุกต   ทฤษฎ ีของกร ีนและ

ทฤษฎขีองเกาสและสโตกส 

6002120 คณิตศาสตร

สำหรับวิศวกร 3 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท. 3/45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รวม 15 /255 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    

ความเขาใจและความสามารถในการ

ถอดแบบความหมายจากแบบทาง

วิศวกรรม  

-เครื ่องมือในการเขียนแบบและ

การเขียนอักษร การเขียนภาพฉาย

บนระนาบตั้งฉาก การวาดภาพบน

พิกัดฉากและภาพประกอบ การ

กําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ 

การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ

ชวยและภาพแผนคลี ่ การสเก็ต

รางแบบ การเขียนแบบประกอบ

และแยกชิ้นสวน และพื้นฐานการ

ใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียน

แบบ 

6501120 เขียนแบบ

วิศวกรรม 

3(2-3-4) 

 

 

ท. 2/30 

ป. 1/45 

 

 

วัสดุวิศวกรรม  - ความสัมพันธระหวางโครงสราง 

สมบัติ กระบวนการผลิต และการ

ใชงานของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก 

โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุ

เชิงประกอบ สมบัติทางกลและ

การเสื่อมสภาพของวัสด ุ

6501126 วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

 

 

พ้ืนฐานกลศาสตร  - ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุล 

ส ถ ิ ต ศ า ส ต ร  ข อ ง ข อ ง ไ ห ล 

จลนศาสตรและพลศาสตร ของ

อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎขอท่ี

สองของนิวตัน งานและพลังงาน 

และแรงดลและโมเมนตัม 

6501125 กลศาสตร

วิศวกรรม 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา  

 

- องคประกอบของวงจรไฟฟา การ

ว ิ เคราะห แบบโหนดและ เมช 

ทฤษฎีวงจร ความตานทานไฟฟา 

ความเหนี่ยวนำไฟฟา ความจุของ

ตัวเก็บประจุไฟฟา กฎของโอหม 

กฎของเคอรชอฟฟ ทฤษฎีเทวินิน

และนอรตัน ซุปเปอรโพซิชัน วงจร

อันด ับหนึ ่งและสอง เฟสเซอร

ไดอะแกรม วงจรกำล ั ง ไฟฟา

กระแสสลับและระบบไฟฟาสาม

เฟส 

6501123 ทฤษฎี

วงจรไฟฟา 1 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

 

    



- 42 - 
 

องคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    

สัญญาณและระบบ  

 

- ระบบส ัญญาณแบบต อเน ื ่อง 

ระบบสัญญาณแบบไมต อเนื ่อง 

การคอนโวลูชันของสัญญาณ การ

วิเคราะหสัญญาณแบบตอเนื ่อง

เวลาโดยใชอนุกรมฟูเร ียร  การ

แปลงฟูเรียร การแปลงซี และการ

แปลงลาปลา แผนภาพโพล-ซีโร 

การชักตัวอยาง ตัวแปรสถานะ 

การแทนระบบบนโดเมนเวลาและ

ความถี่ การตอบสนองของระบบ 

การประยุกตทฤษฎีสัญญาณและ

ระบบ 

6502127 สัญญาณและ

ระบบ 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

 

สนามแมเหล็กไฟฟา  -  สนามไฟฟ าสถ ิต ต ัวนำและ 

ไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแส

การนำและกระแสการพา ความ

ต านทาน สนามแม  เหล ็กสถิต  

วัสด ุแม เหล ็ก ความเหนี ่ยวนำ 

สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรเปลี่ยน

ตามเวลา และสมการของแมกซ

เวลล 

6502124 สนามแมเหล็ก

ไฟฟา 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

 

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ

แอนะล็อกและดิจิทัล  

 

-ระบบจำนวนและรหัส พีชคณิต

บูลีน ทฤษฎีเดอรมอรแกน ลอจิก

เกต ฟงกชันลอจิกสวิตซิง การลด

ร ูปสมการบ ูล ีนโดนใช แผนผัง 

คาร  โนห   การออกแบบวงจร 

คอมบิเนชัน วงจรเขารหัสและ

ถอดรห ั ส  ม ั ล ต ิ เ พล ็ ก ซ  และ 

ดีมัลติเพล็กซ ฟลิปฟลอป วงจร

เชิงอันดับ วงจรนับ ชิฟตรีจีสเตอร 

หนวยความจำ การออกแบบวงจร

เชิงลำดับโดยใชสเตทแมชชีนและ

อุปกรณทางลอจิกท่ีโปรแกรมได 

 

6502122 วงจรดิจิทัลและ

การออกแบบลอจิก 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ

แอนะล็อกและดิจิทัล (ตอ) 

 

-อุปกรณสารก่ึงตัวนำ ลักษณะทาง

กระแส แรงดันและความถี ่ของ

อ ุปกรณ อ ิ เล ็กทรอน ิกส   การ

วิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด 

การวิเคราะหและออกแบบวงจร

ทรานซ ิสเตอร ชน ิดบ ี เจท ีมอส 

ซีมอส และไบซีมอส ออปแอมป

และการประยุกตใช และแหลงจาย

ไฟฟา 

6502125 

อิเล็กทรอนิกส 1 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

 

 - สถาปตยกรรมและการทำงาน

ของไมโครโปรเซสเซอร ไมโคร 

คอนโทรลเลอร ไดอะแกรมเวลา

ของสัญญาณ การติดตอกับหนวย 

ความจำ การเชื่อมตอกับอุปกรณ

อินพุต-เอาตพุตและอุปกรณอ่ืน 

การออกแบบและสรางอุปกรณ

ควบคุมโดยใชไมโครโพรเซสเซอร 

การประยุกตใชงานของไมโครโพร 

เซสเซอรในระบบสมองกลฝงตัว 

และการเข ียนโปรแกรมภาษา

ระดับสูงสำหรับไมโครพรเซสเซอร 

6503121 ไมโคร

โพรเซสเซอร 1 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล  

 

- วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็ก

ไฟฟา การเปลี่ยนรูปพลังงานกล

ไฟฟา พลังงานและพลังงานรวมใน

วงจรแม  เหล ็ก ทฤษฎ ีและการ 

วิเคราะหหมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟส

แ ล ะ ส า ม เ ฟ ส  ห ล ั ก ก า ร ข อ ง

เครื่องจักรกลแบบหมุน หลักการ

และการวิเคราะหเครื ่องจักรกล

ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 

สมบัต ิและหลักการของเครื ่อง

ก ํ า เน ิด ไฟฟ ากระแสตรงและ

กระแสสลับ สมบัติและหลักการ

ของมอเตอรไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับ การเริ่มหมุนและการ

ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร

6562220 เครื่องจักรกล

ไฟฟาพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

 

 

ท. 2/30 

ป. 1/30 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 

และฝกปฏิบัติ 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  

 

- หนวยและมาตรฐานของการวัด

ทางไฟฟา ประเภทและลักษณะ

ของเครื ่องมือวัด การวิเคราะห 

การวัด การวัดกระแสและแรงดัน

ท ั ้ ง ไ ฟ ฟ  า ก ร ะ แ ส ต ร ง แ ล ะ

กระแสสลับ การวัดกำลังไฟฟา 

การว ัดต ัวประกอบกำลังไฟฟา  

การวัดพลังงานไฟฟา การวัดความ

ตานทาน การวัดความเหนี่ยวนำ 

การวัดคาเก็บประจุ การวัดความถ่ี

และคาบเวลา และการวัดสัญญาณ

รบกวน ทรานสดิวเซอร และการ

สอบเทียบเครื่องมือวัด 

6502121 เครื่องมือวัด

และการวัดทางไฟฟา 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45 

 

ระบบควบคมุ  

 

- แบบจำลองทางคณิตศาสตรของ

ระบบ ฟงกชันถายโอน การจำลอง

และออกแบบระบบควบค ุมใน

โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การ

จำลองและผลตอบสนองของ

ระบบควบคุมแบบพลวัตร ระบบ

อันดับหนึ่งและสอง ระบบควบคุม

แบบเปดและปด ระบบควบคุม

แบบปอนกลับและความไวในการ

ตอบสนอง ชนิดของระบบควบคุม

แบบปอนกลับ แนวคิดและเง่ือนไข

ความม ี เสถ ียรภาพของระบบ

ควบคุม และวิธีทดสอบเสถียรภาพ

ของระบบ 

6503120 ระบบควบคุม 

3(3-0-6)  

 

 

ท. 3/45  

 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 

- หลักการของระบบคอมพิวเตอร 

สวนประกอบของระบบคอมพิว 

เตอร การทำงานรวมกันระหวาง

ฮาร ดแวร และซอฟต แวร   การ

ประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอ 

น ิ ก ส   ก า ร เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร 

6502120 การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 

 

 

ท. 2/30 

ป. 1/30 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    

เทคโนโลยีการสื่อสาร -หลักการเบ้ืองตนของอินเทอรเน็ต

ในทุกสรรพสิ ่ง (IoT) โครงสราง

การทํางานของ IoT เทคโนโลยี

เซนเซอรและระบบฝงตัวสําหรับ

งาน IoT เทคโนโลยีการสื ่อสาร

แบบมีสายและไรสาย และระบบ

รับ-สงสัญญาณความถ่ีวิทยุสําหรับ

ง า น  IoT โ พ ร โ ท ค อ ล  IoT 

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง การ

ประยุกตใชงาน และฝกปฏิบัติ 

6563223 อินเทอรเน็ต 

ในทุกสรรพสิ่งสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา 

3(2-2-5) 

 

 

ป. 1/30 

 

 รวม 40 /675 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม    

ระบบสื่อสารมีสายไรสาย 

 

- ปฏิบัติการที ่เกี ่ยวของกับการ    

ปองกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงาน

ต ิดต ั ้ งไฟฟาและไฟฟาส ื ่อสาร 

เครื่องมืออุปกรณและวัสดุในงาน

ติดตั้งไฟฟาสื่อสาร มาตรฐานการ

ติดต ั ้งไฟฟาส ื ่อสาร การต ิดตั้ง 

อุปกรณ ไฟฟาส ื ่อสารร วมกับ

ระบบไฟฟา และการเด ินสาย

สื่อสารภายในอาคาร 

6562222 ปฏิบัติการ 

การติดตั้งระบบไฟฟา

สื่อสารภายในอาคาร 

1(0-3-0) 

 

 

ป. 1/45 

 

- การจําลองระบบสื ่อสารระบบ 

สื่อสารแบบใชสายและแบบไรสาย 

ส ัญญาณและระบบเบ ื ้ อ งต น  

ส เปคตร ัมของส ัญญาณ การ 

ประยุกตใชอนุกรมฟูเรียรและผล

การแปลงฟูเรียร การกล้ำสัญญาณ 

แอนะล็อก แบบเอเอ็ม ดีเอสบี 

เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอฟเอ็มแบนด

วิดทแคบ เอฟเอ็มแบนดวิดทกวาง 

และพีเอ ็ม ส ัญญาณรบกวนใน

ระบบสื่อสารแอนะล็อก การกล้ำ

สัญญาณแถบความถี่ฐานไบนารี 

ทฤษฎีการชักตัวอยางของไนควิสต

และการแจงหน  วย  การกล้ ำ

ส ัญญาณแบบแอนะล ็อกพัลส  

พ ี ซ ี เ อ ็ ม  ด ี เ อ ็ ม  เทคน ิ คกา ร

ม ัลต ิ เพล ็กซ   สายส งส ัญญาณ

เบ ื ้ อ ง ต  น  ก า ร แพร  ก ระจาย

คลื่นวิทยุ อุปกรณและะบบสื่อสาร

ไมโครเวฟ ระบบสื่อสารดาวเทียม 

และระบบสื่อสารทางแสง 

6563220 หลักการ    

ไฟฟาสื่อสาร 

3(3-0-6) 

 

ท. 3/45 

 

-ความนาจะเปน ตัวแปรสุม และ

กระบวนการสุ ม ปริภูมิสัญญาณ 

แบนดวิดทนอยสุดของไนควิสต 

การด ี เทคส ัญญาณ ส ัญญาณ

รบกวน เกาส  ส ี ข า วแบบบวก 

เทคน ิคการกล ้ำส ัญญาณแบบ

6563222 การสื่อสาร

ดิจิทัล 

3(3-0-6) 

 

 

ท. 3/45 
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ด ิจ ิท ัล การกล  ําส ัญญาณแบบ 

เดลตาและซิกมา การวิเคราะห

สมรรถนะของระบบส ื ่ อสาร 

ด ิจ ิท ัล  การประสานทางเวลา  

อีควอไลเซช ัน ทฤษฎ ีข าวสาร

เบื้องตน การเขารหัสตนทาง การ

เข  ารห ัสช องส ัญญาณ ระบบ

หลายช องส ัญญาณและหลาย 

คลื ่นพาห เทคนิคการกระจาย

สเปคตรัม และชองสัญญาณที่มี

การจางหายแบบหลายทิศทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตัวกลางนําคลื่นชนิดไดอิเล็กตริก

ทรงกระบอก และเงื ่อนไขในการ

เดินทางของแสง โครงสราง  

พารามิเตอร กระบวนการผลิต 

และชนิดของเคเบิลใยแกวนําแสง 

อุปกรณสงพัลสแสง อุปกรณรับ

แสง การเส ื ่อมลงของส ัญญาณ 

การลดทอนและการผิดรูปของ

สัญญาณแสงที่สงผานใยแกวนํา

แสง  อ ุปกรณ ทวนและขยาย

สัญญาณแสง การประมาณคาของ

ระบบเชื่อมโยงในโครงขายใยแกว

นําแสง หลักการมัลติเพล็กซ และ

ดีมัลติเพล็กซในโครงขายใยแกวนํา

แสง โครงขายใยแกวนําแสงแบบ

เอฟทีทีเอ็กซ พื้นฐานการวัดทาง

แสงของเคเบิลใยแกวนําแสง และ

แบบจําลองในการประยุกตใชงาน 

6563227 การสื่อสาร 

ทางแสง 

3(3-0-6) 

 

 

 

ท. 3/45 

 

-หลักการเบ้ืองตนของอินเทอรเน็ต

ในทุกสรรพสิ ่ง (IoT) โครงสราง

การทํางานของ IoT เทคโนโลยี

เซนเซอรและระบบฝงตัวสําหรับ

งาน IoT เทคโนโลยีการสื ่อสาร

แบบมีสายและไรสาย และระบบ

รับ-สงสัญญาณความถ่ีวิทยุสําหรับ

ง า น  IoT โ พ ร โ ท ค อ ล  IoT 

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง การ

ประยุกตใชงาน และฝกปฏิบัติ 

 

6563223 อินเทอรเน็ตใน

ทุกสรรพสิ่งสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา 

3(2-2-5) 

 

ท. 2/30 
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-ปฏิบัติการที่เกี ่ยวของกับเครื่อง

ว ิ เ ค ร าะห ส เปกตร ัม  เ คร ื ่ อ ง

วิเคราะหเน็ตเวิร ค วงจรแมตซ

อิมพีแดนซ การรับสงขอมูลผาน

พอรตอนุกรมอารเอส 232 การมอ

ดูเลตและดีมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด 

เชิงความถี ่ เอเอสเค เอฟเอสเค 

และพีเอสเค การแปลงสัญญาณ

แอนะล็อกเปนดิจิทัลและดิจิทัล

เปนแอนะล็อก และการเขารหัส

และถอดรหัสแบบคอนโวลูชัน 

6563224 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

1(0-3-0) 

 

ป. 1/45 

 

ระบบรับ-สงสัญญาณความถ่ีวิทยหุรือ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

-ทฤษฎีเบื ้องตนของสายอากาศ 

แหลงกําเนิดคลื่นสนามแมเหล็ก

ไฟฟาแบบไอโซทรอปกรูปแบบ

การแพรกระจายคลื ่นเชิงสนาม

และเชิงกําล ัง คาสภาพเจาะจง

ท ิ ศทา งและอ ั ต ร าการขยาย  

ประส ิทธ ิภาพของสายอากาศ 

โพลาไร เซช ันของคล ื ่ นสนาม 

แมเหล็กไฟฟา อิมพีแดนซดานเขา 

แล ะแบนด  ว ิ ด ท  ส า ยอากาศ  

สมการสงคลื่นของฟริสส การแพร

กระจายคลื ่นจากองคประกอบ

กระแสผล กระทบของพ ื ้นดิน  

การแพร กระจายคล ื ่ นสนาม 

แมเหล็กไฟฟาของสายอากาศแบบ

เสนลวด แถวลําดับ ลูป ยากิอูดะ 

ล ็อกพ ิร ิออด ิก ช องเป ด และ 

ไมโครสตริป สายอากาศที่ใชงาน

ในป จจ ุบ ัน การว ัดสมบัต ิของ

สายอากาศระบบสื่อสารแบบมี

สายและแบบไรสาย โครงขายแบบ

มีสายท่ีมีพารามิเตอรของแมทริกซ

แบบวาย แบบซี แบบเอฟ แบบจี 

และแบบเอซ ความสัมพันธของ

พารามิเตอรแตละแบบในสายสง 

การเชื ่อมตอโครงขายและวงจร

พื ้นฐานของสายสง เทคนิคการ 

สงสัญญาณ ผานวงจรสายสง วงจร

ประสานพอด ี  ทฤษฎ ีสายส  ง 

6563226 วิศวกรรม

สายอากาศและโครงขาย

สายสง 

3(3-0-6) 

 

 

ท. 3/45 
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สัญญาณ คล ื ่นตกกระทบและ 

คลื ่นสะทอน อัตราสวนคลื ่นน่ิง 

คุณลักษณะของสายสงแบบเปด 

แบบปด แบบเทอรมิเนต แบบการ

สูญเสียต่ำ และแบบไรการสูญเสีย 

ชน ิดของสายสงส ัญญาณ และ

สายสงท่ีใชงานในปจจุบัน 

-การออกแบบโครงขายสื ่อสาร

อยางชาญฉลาด การวิเคราะหผล 

ขอมูลจากระบบเชื่อมตอและการ

ทํางานอยางชาญฉลาดในระบบ

การว ั ดผลและแสดงผล  การ 

ประยุกตเครื ่องมือวัดทางไฟฟา

และไฟฟาสื่อสารในดานโครงขาย

อัจฉริยะ การประยกุตใชเครื่องมือ

ว ิเคราะหโครงขายเชื ่อมต อใน

ระบบขนสง ระบบสื ่อสารอยาง

ชาญฉลาด 

6563228 การออกแบบ

และวิเคราะหโครงขายสื่อ

สารอัจฉริยะ 

3(3-0-6) 

 

 

ท. 3/45 

 

ปฏิบัติการที่เกี ่ยวของกับสายสง 

ความเร็ว ความผิดเพี้ยน และการ

ลดทอนของ การแพรกระจายคลื่น 

ค  าความต  านทาน  ค  าความ

เหนี ่ยวนำ และคาประจุ โหลด

แบบเชิงซอน การสะทอนทางเวลา 

การลดทอนของทอนำคลื่น การวัด

คลื่นนิ่ง การสูญเสียเนื่องจากการ

สะท อนกล ับ  และการว ั ดค า

อิมพีแดนซ 

6563225 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

1(0-3-0) 

 

ป. 1/45 

 

-ปฏ ิบ ั ต ิ ก า รท ี ่ เ ก ี ่ ย วข  อ ง กับ

อัตราสวนคลื่นนิ่ง สายอากาศและ

ร ูปแบบการแพร กระจายคลื่น 

สายอากาศแบบไดโพล ฮอรน 

ฮาลพเวฟ โมโนโพล ลูป และยากิ 

เครื่องสงและรับแบบเอฟเอ็มและ 

เอเอ็ม ระบบวีโอไอพี และโพรโท

คอลเอสไอพีและอารทีพี เสนใย

แกวนำแสง ตัวสงและตัวรับพัลส

แสง การสงและการรับสัญญาณท่ี

ความยาวคลื่น 1,310 และ 1,550 

นาโนเมตร ไลนโคดดิง การกล้ำ

6564220 ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3 

1(0-3-0) 

 

ป. 1/45 
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สัญญาณ และการแยกสัญญาณ

แบบซีวีเอสดี บีพีเอสเค คิวพีเอส

เค คิวเอเอ็ม จีเอ็มเอสเค และ

พีซีเอ็ม และการเขารหัสและการ

ถอดรหัสแบบบีซีเอส และดีเอส

เอสเอส 

การออกแบบและการทำงานของ

เครือขายโทรคมนาคมและสารสนเทศ

เพ่ือการบริการ 

 

- ปฏิบัติการที ่เกี ่ยวของกับการ

แทนอุปกรณทางไฟฟาส ื ่อสาร     

ดวยสัญลักษณ ความหมายของ 

ส ัญล ั กษณ ทางไฟฟ  าส ื ่ อสาร  

การถอดแบบไฟฟาสื่อสารภายใน

อาคาร ราคากลาง การประมาณ

ราคาทางไฟฟาสื ่อสาร และการ

จัดทําเอกสารแสดงราคากลาง 

6562221 ปฏิบัติการการ

ถอดแบบทางไฟฟาสื่อสาร

และประมาณราคา 

1(0-3-0) 

 

 

ป. 1/45 

 

-พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล

และเครือขาย สถาปตยกรรมแบบ

ชั้นของเครือขายขอมูล การเชิ่อม

โยงแบบจุดตอจุดและโพรโทคอล 

แ บ บ จ ํ า ล อ ง ก า ร ห น  ว ง ข อ ง 

เฟรมขอมูลที ่ส งผ านเคร ือขาย 

โพรโทคอล การสงขอมูลแบบใช 

ชองสัญญาณ รวมกัน การควบคุม

อ ั ต ร าการร ั บส  งข  อม ู ล  การ

ควบคุมขอผิดพลาดในการรับสง 

ขอม ูล เคร ือข ายคอมพิวเตอร 

เฉพาะที ่แบบไร สาย เคร ือขาย 

เทคนิคการคนหาเสนทางในการ 

ส งข อม ูล ความปลอดภ ัยของ

เครือขาย เครือขายแบบคลาวด 

สถาปตยกรรมและระบบ และ

มาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

-6563221 การสื่อสาร 

ขอมูลและเครือขาย 

3(3-0-6) 

 

 

ท. 3/45 

 

-พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาไพธอนเพื ่อสรางงานประ

ยุกตดานปญญาประดิษฐและการ

เรียนรู ของเครื ่อง การแกปญหา 

ดวยเทคนิคการถดถอยและการ

จำแนกชนิดของวัตถุ การเลือกใช

โมเดลพรอม ใชและเครื ่องมือใน

การฝกโมเดล และการประเมิน

6563229 การเขียน

โปรแกรมสําหรับงานประ

ยุกตดานปญญาประดิษฐ 

3(2-2-5) 

 

ท. 2/30 

ป. 1/30 
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 สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 

หมายเหตุ  (1) สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพแผนฝกประสบการณวิชาชีพ  

(2) สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพแผนสหกิจศึกษา 

  

ประสิทธ ิ ภาพของโมเดล และ 

ฝกปฏิบัต ิ

-การพัฒนาโครงงานว ิจ ัยด าน

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร การจัดทำ

โครงรางวิจัย การขออนุมัติหัวขอ

โครงงาน การดำเนินการวิจัยและ

การนำเสนอความกาวหนา 

6563230 วิจัยทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

1(0-3-0) 

 

ป. 1/45 

 

-การดำเนินการวิจัย การนำเสนอ

ความกาวหนา การเขียนรายงาน

วิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย 

6564221 วิจัยทาง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

1(0-3-0) 

ป. 1/45 

 

(1) การฝกประสบการณวิชาชีพ

ดานวิศวกรรมไฟฟาส ื ่อสารใน

สถานประกอบการเอกชน หรือ

หนวยงานของรัฐ 

 

(2)-การปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  และการ

ประย ุ กต  ใช  ความร ู  ทางด  าน

วิศวกรรมไฟฟาสื ่อสารในสถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ อ ก ช น  ห รื อ

หนวยงานของรัฐ และการนำเสนอ

รายงานผลการปฏิบัติสหกิจ 

(1) 6014203 การฝก

ประสบการณวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

5(450) 

 

(2) 6014209 การฝกสห

กิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร 

6(540) 

ป. 5/450 

 รวม 35 /1125 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

แขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  

6001120 ฟสิกสสำหรับวิศวกร 1. กิติพันธ บุญอินทร 

วท.บ. ฟสิกส 

(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

วท.ม. ฟสิกส 

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

ปร.ด. ฟสิกส 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

2. อานนท อิศรมงคลรักษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 5 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6001204 เคมีสำหรับวิศวกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เอกราชันย ไชยชนะ 

วท.บ. เคม ี

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วศ.ด. วิศวกรรมเคม ี

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ …………………………………………………………………. 
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6001204 เคมีสำหรับวิศวกร (ตอ) 2. กัญจนรัตน สุขรัตน 

วท.บ. เคม ี

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. เคม ี

 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ด. เคม ี

 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6001121 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. อดิศร แกวภักด ี

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. หฤทัย ดิ้นสกุล 

คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 18 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6001122 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 2 

 

 

 

 

 

 

 

1. สันติ กูลการขาย 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………… 
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6001122 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 2 (ตอ) 2. วทัญู มีศรสีุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 5 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6002120 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกร 3 1. เจษฎา สาททอง 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. อานนท อิศรมงคลรักษ  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 5 ป 

ลงช่ือ …………………………………………………………………. 
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องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  

6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 1. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. บัญชา หิรัญสิงห 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 11 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6501126 วัสดุวิศวกรรม 1. อุมาพร ปฏิพันธภูมสิกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 11 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. จุฑาศินี พรพุทธศร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 7 ป 

ลงช่ือ……………………………………………………………….. 
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6501125 กลศาสตรวิศวกรรม 

 

1. บัญญัติ วารินทรใหล 

วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 

ประสบการณสอน 11 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. วทัญู มีศรสีุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 5 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิโรจน บัวงาม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟากำลัง  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 20 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. เจษฎา สาททอง 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 1 (ตอ) 

 

3. อานนท อิศรมงคลรักษ  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 5 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6502127 สัญญาณและระบบ 1. ปยะ โควินททวีวัฒน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

M.Sc. Digital Communication 

(Chalmers University of Technology) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(Geogia Institute of Technology) 

ประสบการณสอน 17 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. สันติ กูลการขาย 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6502124 สนามแมเหล็กไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6502124 สนามแมเหล็กไฟฟา (ตอ) 2. อานนท อิศรมงคลรักษ  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 5 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 

 

1. สันติ กูลการขาย 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. โสภาพรรณ สุวรรณสวาง 

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

Ph.D. Electronics Engineering 

(University of York) 

ประสบการณสอน 14 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6502125 อิเล็กทรอนิกส 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อดิศร แกวภักด ี

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6502125 อิเล็กทรอนิกส 1 (ตอ) 

 

2. ธวัชชัย ทองเหลี่ยม 

คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 15 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6503121 ไมโครโพรเซสเซอร 1 

 

1. สัญญา ควรคิด 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

ประสบการณสอน 20 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6562220 เคร่ืองจักรกลไฟฟาพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6562220 เคร่ืองจักรกลไฟฟาพ้ืนฐาน (ตอ) 2. วทัญู มีศรสีุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 5 ป  

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6502121 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

 

1. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. วทัญู มีศรสีุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 5 ป  

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6503120 ระบบควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เจษฎา สาททอง 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6503120 ระบบควบคุม (ตอ) 2. วิโรจน บัวงาม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟากำลัง  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 20 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1. นิฎฐิตา เชิดชู 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

M.Sc. Telecommunications 

(University of Pittsburgh) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(National University of Singapore) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. โสภาพรรณ สุวรรณสวาง 

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

Ph.D. Electronics Engineering 

(University of York) 

ประสบการณสอน 14 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

6562222 ปฏิบัติการการติดต้ังระบบไฟฟาสื่อสาร

ภายในอาคาร 

1. เจษฎา สาททอง 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

2. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

3. บัญชา หิรัญสิงห 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 11 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6563220 หลักการไฟฟาสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปยะ โควินททวีวัฒน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

M.Sc. Digital Communication 

(Chalmers University of Technology) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(Geogia Institute of Technology) 

ประสบการณสอน 17 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6563220 หลักการไฟฟาสื่อสาร (ตอ) 2. สันติ กูลการขาย 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6563222 การสื่อสารดิจิทัล ปยะ โควินททวีวัฒน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

M.Sc. Digital Communication 

(Chalmers University of Technology) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(Geogia Institute of Technology) 

ประสบการณสอน 17 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6563227 การสื่อสารทางแสง 

 

เจษฎา สาททอง 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6563223 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งสําหรับวิศวกรรม

ไฟฟา 

นิฎฐิตา เชิดชู 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

M.Sc. Telecommunications 

(University of Pittsburgh) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(National University of Singapore) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6563226 วิศวกรรมสายอากาศและโครงขายสายสง เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6563228 การออกแบบและวิเคราะหโครงขายสื่อสาร

อัจฉริยะ 

 

1. อดิศร แกวภักด ี

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

2. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6562221 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสาร 

และประมาณราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เจษฎา สาททอง 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

2. บัญชา หิรัญสิงห 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

(มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 11 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6562221 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสาร 

และประมาณราคา (ตอ) 

3. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6563221 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 1. นิฎฐิตา เชิดชู 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

M.Sc. Telecommunications 

(University of Pittsburgh) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(National University of Singapore) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

2. อดิศร แกวภักด ี

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6563229 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานประยุกตดาน 

ปญญาประดิษฐ 

นิฎฐิตา เชิดชู 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

M.Sc. Telecommunications 

(University of Pittsburgh) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(National University of Singapore) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6563224 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

6563225 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

6564220 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3 

6563230 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

6014203 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร หรือ 6014209 การฝกสหกิจศึกษา

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปยะ โควินททวีวัฒน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

M.Sc. Digital Communication 

(Chalmers University of Technology) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(Geogia Institute of Technology) 

ประสบการณสอน 17 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

2. สันติ กูลการขาย 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ………………………………………………………………….. 

3. นิฎฐิตา เชิดชู 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

M.Sc. Telecommunications 

(University of Pittsburgh) 

Ph.D. Electrical Engineering 

(National University of Singapore) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

4. เจษฎา สาททอง 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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6563224 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1  

6563225 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

6564220 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3 

6563230 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

6014203 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร หรือ 6014209 การฝกสหกิจศึกษา

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

(ตอ) 

 

5. เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 

6. อดิศร แกวภักด ี

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล) 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 10 ป 

ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. หองปฏิบัติการ รายวิชาพ้ืนฐาน (เรียนรวม) 

1.1 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีหองปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและหองปฏิบัติการ รายวิชาเฉพาะทางไฟฟาสื ่อสาร   

โดยมีหองปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาจำนวน 8 หอง ประกอบดวย 

1.1.1 หองปฏิบัติการเขียนแบบ ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 6 หอง ETB – 610 ใชสำหรับรองรับการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา เขียนแบบวิศวกรรม โดยมีหัวขอปฏิบัติท้ังหมดดังน้ี 

หัวขอการปฏิบัติประกอบดวย 

การทดลองท่ี 1 หลักการพ้ืนฐานการเขียนแบบวิศวกรรม 

การทดลองท่ี 2 การเตรียมอุปกรณ และเรขาคณิตประยุกต 

การทดลองท่ี 3 การฉายภาพออโธกราฟฟก 

การทดลองท่ี 4 การเขียนภาพออโธกราฟฟก 

การทดลองท่ี 5 การสเกตซภาพพิกทอเรียล 

การทดลองท่ี 6 การอานภาพออโธกราฟก 

การทดลองท่ี 7 การบอกขนาดเบ้ืองตน 

การทดลองท่ี 8 สัญนิยมของการเขียนภาพออโธกราฟก 

การทดลองท่ี 9 การเขียนแบบภาพตัด 

การทดลองท่ี 10 สัญนิยมของการเขียนภาพตัด 

การทดลองท่ี 11 สลักเกลียวและการจับยึด 

การทดลองท่ี 12 ภาพเขียนแบบเพ่ือใชงาน 

 

วัสดุและครุภัณฑสำหรับการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. โตะเขียนแบบจำนวน 40 ชุด   

 

 
 

รูปท่ี 1 โตะเขียนแบบหอง  ETB – 610 
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1.1.2 หองปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 1 หอง ETB.101 ใชสำหรับรองรับการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 1 และปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 โดยมีหัวขอปฏิบัติ

ท้ังหมดดังน้ี 

หัวขอการทดลองรายวิชา ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 1 ประกอบดวย 

การทดลองท่ี 1  เครื่องมือวัด 

การทดลองท่ี 2  งานตะไบ 

การทดลองท่ี 3  งานเจาะ 

การทดลองท่ี 4  งานกลึง 

การทดลองท่ี 5  งานเช่ือม 
 

หัวขอการทดลองรายวิชา ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 2 ประกอบดวย 

การทดลองท่ี 1 หมอแปลงไฟฟา 

การทดลองท่ี 2 แหลงจายไฟฟากระแสตรง 

การทดลองท่ี 3 วัดคุณลักษณะสวิตช ฟวส ตัวตานทานปรับคาได 

การทดลองท่ี 4 วงจรไฟฟาพ้ืนฐาน 

การทดลองท่ี 5 วงจรตัวตานทานตัวเก็บประจุ 

การทดลองท่ี 6 LDR PT100 NTC และ PTC  

การทดลองท่ี 7 แอลอีดีและโซลาเซลล 

การทดลองท่ี 8 โฟโตไดโอดและโฟโตทรานซิสเตอร 

การทดลองท่ี 9 เลเซอรไดโอดและออปโตคัปเปลร 

การทดลองท่ี 10 เครื่องกำเนิดสัญญาณและเครื่องออสซิลโลลโคป 
 

วัสดุและครุภัณฑสำหรับการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. เครื่องเช่ือมไฟฟา จำนวน  10  เครื่อง     

2. ตะไบ  จำนวน  10  ชุด 

3. เลื่อย จำนวน  10  ชุด 

4. สวานเจาะ   จำนวน 10  ชุด       

5. เครื่องกลึง   จำนวน  1  เครื่อง เลขครุภัณฑ 04.02.3/2557 

6. เครื่องมือวัด เวอรเนียคาลิปเปอร (Vernier Calipers)  จำนวน 10  ชุด 

7. กระดานไมสำหรับเดินสายไฟฟา 

8. กลองเครื่องมือชาง จำนวน 10 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2 เครื่องเช่ือมไฟฟา หอง ETB.101  
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รูปท่ี 3 ปฏิบัติการงานตะไบ หอง ETB.101 

 

 
 

รูปท่ี 4 สวานเจาะ หอง ETB.101 

 

 
 

รูปท่ี 5 เครื่องกลึง หอง ETB.101 
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รูปท่ี 6 เครื่องมือวัด เวอรเนียคาลปิเปอร (Vernier Calipers) หอง ETB.101 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 7 กระดานไมสำหรับเดินสายไฟฟา หอง ETB.101 
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1.1.3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 6 หอง ETB 607-608 ใชสำหรับรองรับการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีหัวขอปฏิบัติท้ังหมดดังน้ี 

หัวขอการทดลองรายวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย  

การทดลองท่ี 1 คำสั่งพ้ืนฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาซี 

การทดลองท่ี 2 การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบมีเง่ือนไข if –else ,switch-case  

การทดลองท่ี 3 การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบมีเง่ือนไข for , while และ do- while  

การทดลองท่ี 4 การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบมีเง่ือนไข for , while และ do- while (2) 

การทดลองท่ี 5 ฟงกช่ัน 

การทดลองท่ี 6 ฟงกช่ัน (2) 

การทดลองท่ี 7 อาเรย 

การทดลองท่ี 8 อารเรยหลายมิติ 

การทดลองท่ี 9 ตัวแปรชนิด char 

การทดลองท่ี 10 อินพุต เอาตพุตและการจัดการไฟล 
 

วัสดุและครุภัณฑสำหรับการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล จำนวน 30 ชุด เลขครุภัณฑ 13.1.7315/2562 - 13.1.7344/2562 

 

 
 

รูปท่ี 8 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง ETB 607-608 

 

 
 

รูปท่ี 9 บรรยากาศหองปฏบัิติการคอมพิวเตอร หอง ETB 607-608 
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1.1.4 หองปฏิบัติการดิจิทัล ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั ้น 4 หอง ETB 409/1 ใชสำหรับรองรับการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล โดยมีหัวขอปฏิบัติท้ังหมดดังน้ี 

หัวขอการทดลองรายวิชา  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล ประกอบดวย  

การทดลองท่ี 1 ไอซีลอจิกเกท 

การทดลองท่ี 2 การวิเคราะหวงจรลอจิกพ้ืนฐาน 

การทดลองท่ี 3 พีชคณิตบูลีน 

การทดลองท่ี 4 ผังคารนอหจและการสังเคราะหวงจรคอมไบเนช่ัน 

การทดลองท่ี 5 วงจรบวก (Adder) และวงจรลบ (Subtractor) เลขฐานสอง 

การทดลองท่ี 6 วงจรเขารหัส (Encoder) และวงจรถอดรหัส (Decoder) 

การทดลองท่ี 7 วงจรมัลติเพล็กและวงจรดีมัลติเพล็ก (Multiplex and Demultiplex) 

การทดลองท่ี 8 ฟลิบฟลอบ 

การทดลองท่ี 9 การใชโปรแกรม MAX+plus II 

การทดลองท่ี 10 วงจรนับ 

การทดลองท่ี 11 วงจรเลื่อนขอมูล 
 

วัสดุและครุภัณฑสำหรับการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. ชุดทดลองดิจิทัลระดับพื้นฐาน ยี ่หอ ANALAB รุ น DT-1PLUS จำนวน 20 ชุด เลขครุภัณฑ  04.103.16/2553 -  

04.103.35/2553 

2. สายตอวงจร  

3. ไอซีเบอร 7400 7401 7402 7427 7428 7404 7416 7408 7409 7411 7432 7486 74LS42 74LS147 74LS48 

74LS153 74LS139 7476 7474 
 

 
 

รูปท่ี 10 บรรยากาศหองปฏิบัติการดิจิตอล หอง ETB. 409/1 
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รูปท่ี 11 ตัวอยางชุดทดลองดิจิตอล หอง ETB. 409/1 
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1.1.5 หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรและปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 5 

หอง ETB 503-504 และช้ัน 6 หอง ETB 608 ใชสำหรับรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบัติการไมโคร

โพรเซสเซอร 1 โดยมีหัวขอปฏิบัติท้ังหมดดังน้ี 
 

หัวขอการทดลองรายวิชา ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1 ประกอบดวย  

ใบงานการทดลองท่ี 1 การใชงานอารดุยโนเบ้ืองตน 

ใบงานการทดลองท่ี 2 การใชงานอารดุยโนเบ้ืองตน 

ใบงานการทดลองท่ี 3 การใชงานอารดุยโนเพ่ืออานคาดิจิทัลอินพุต 

ใบงานการทดลองท่ี 4 การใชงานอารดุยโนเพ่ือควบคุมเซเวนเซกเมนตดวยวิธีการสแกน 

ใบงานการทดลองท่ี 5 การใชงานอารดุยโนเพ่ือควบคุมเซเวนเซกเมนตดวยการใชไอซีถอดรหัส 

ใบงานการทดลองท่ี 6 การสื่อสารผานพอรตอนุกรม 

ใบงานการทดลองท่ี 7 การใชงานโมดูล Analog to Digital 

ใบงานการทดลองท่ี 8 การใชงานแอนะล็อกเอาตพุต (PWM) 

ใบงานการทดลองท่ี 9 การใชงานอินเตอรรัพทจากภายนอก (External Int.) 

ใบงานการทดลองท่ี 10 การใชงานโรตารี่เอ็นโคดเดอรรวมกับอินเตอรรัพทจากภายนอก 
 

วัสดุและครุภัณฑสำหรับการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. ชุดทดลอง Digital Signal Processing รุน รุน TMS 320C50 จำนวน 10 ชุด เลขครุภัณฑ 07.208.1/2560 - 

07.208.10/2560 

2. ชุดฝกดานดิจิทัล จำนวน 20 ชุด 

3. อุปกรณเครื่องมือวัดท่ีเก่ียวของ 

5. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรบังานประมวลผล จำนวน 21 ชุด 
 

 
 

รูปท่ี 12 หองปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร หอง ETB. 503 
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รูปท่ี 13 หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร หอง ETB. 503 

 

 
 

รูปท่ี 14 ตัวอยางชุดปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร  
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1.1.6 หองปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 4 หอง ETB – 402 ใชสำหรับรองรับ

การเรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติเสริมของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1 และอิเล็กทรอนิกส 1 โดยมีหัวขอปฏิบัติ

ท้ังหมดดังน้ี 

หัวขอการทดลองรายวิชา  ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1 ประกอบดวย  

การทดลองท่ี 1 การวัดแรงดันไฟฟาในวงจรความตานทานกระแสตรง 

การทดลองท่ี 2 การวัดกระแสไฟฟาในวงจรความตานทานกระแสตรง 

การทดลองท่ี 3 กฎแรงดันไฟฟาของเคอรชอฟฟ 

การทดลองท่ี 4 กฏกระแสไฟฟาของเคอรชอฟฟ 

การทดลองท่ี 5 การถายโอนกำลังไฟฟาสูงสุด 

การทดลองท่ี 6 การซอนทับ 

การทดลองท่ี 7 ทฤษฎีบทเทวินิน 

การทดลองท่ี 8 ทฤษฎีนอรตัน 

การทดลองท่ี 9 วงจรตัวตานทานและตัวเก็บประจ ุ

การทดลองท่ี 10 การตอตัวเก็บประจุ 
 

หัวขอการทดลองรายวิชา อิเล็กทรอนิกส 1 ประกอบดวย  

การทดลองท่ี 1 พ้ืนฐานวงจรไฟฟา 

การทดลองท่ี 2 คุณลักษณะไดโอด และการไบอัส 

การทดลองท่ี 3 วงจรเรียงกระแส และวงจรคลิปเปอร 

การทดลองท่ี 4 คุณลักษณะซีเนอรไดโอด และการไบอัส 

การทดลองท่ี 5 คุณลักษณะไบโพลารทรานซิสเตอร และการไบอัส 

การทดลองท่ี 6 คุณลักษณะมอสเฟต และการไบอัส 

การทดลองท่ี 7 ทรานซิสเตอรขับรีเลย 

การทดลองท่ี 8 ไทริสเตอร 

การทดลองท่ี 9 ออปแอมป 

การทดลองท่ี 10 วงจรแหลงจายไฟเชิงเสน  
 

วัสดุและครุภัณฑสำหรับการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. แหลงจายแรงดันไฟฟา (Power supply) ยี่หอ MCP รุน M10-TP3005H จำนวน 15 เครื่อง เลขครุภัณฑ 05.34.5/2556 

- 05.34.19/2556 

2. เคร ื ่องกำเน ิดส ัญญาณ (Function Generator) ย ี ่ห อ RIGOL ร ุ น DG1022 จำนวน 15 เคร ื ่อง เลขคร ุภ ัณฑ 

05.35.14/2556 - 05.35.28/2556 

3. แหลงจ ายแรงด ันไฟฟา (Power Supply) ยี ่ห อ Hantek จำนวน 17 เคร ื ่อง เลขคร ุภ ัณฑ 13.3.241/2556 - 

13.3.257/2556 

4. เคร ื ่องกำเน ิดส ัญญาณ (Function Generator) หอ hantek ร ุ น hdg1022a จำนวน 10 เคร ื ่อง เลขคร ุภ ัณฑ 

05.35.49/2556 - 05.35.58/2556 

5. เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส ดิจิตอลมัลติมิเตอร ยี่หอ HIOKI รุน DT4221 จำนวน 10 ตัว เลขครุภัณฑ 07.31.10/2562 -  

07.31.19/2562 

6. เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส อะนาลอกมัลติมิเตอร ยี่หอ HIOKI รุน 3030-10 จำนวน 10 ตัว เลขครุภัณฑ 07.31.20/2562 

- 07.31.29/2562 

7. เครื่องออสซิโลสโคป ยี่หอ Agilent รุน DSOX2002A จำนวน 15 เครื่อง เลขครุภัณฑ 05.35.60/2557 - 05.35.66/2557 
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8. เครื่องออสซิลโลสโคป จำนวน 18 เครื่อง เลขครุภัณฑ 05.35.29/2556 - 05.35.48/2556 

9. อุปกรณ R, L, C ขนาดตางๆ  

10. บอรด Protoboard สำหรับตอวงจรพรอมสาย Wiring  

 

 
 

รูปท่ี 15 ปายหองปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา หอง ETB. 402 
 

 
 

รูปท่ี 16 บรรยากาศหองปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา หอง ETB. 402 
 

 
 

รูปท่ี 17 บรรยากาศหองปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา หอง ETB. 402 
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รูปท่ี 18 อุปกรณ R, L, C ขนาดตางๆ  
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1.1.7 หองปฏิบัติการระบบควบคุม ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 4 หอง ETB – 404 ใชสำหรับรองรับการเรียนการสอน

ทฤษฎีและปฏิบัติเสริมของนักศึกษา ในรายวิชา ระบบควบคุม และรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

วัสดุและครุภัณฑสำหรับการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการไหลและการควบคุมระดับ ยี ่ห อ YOKOGAWA จำนวน 2 ชุด เลขครุภ ัณฑ 

04.103.36/2556 - 04.103.37/2556 

2. ชุดปฏิบัติการ PLC จำนวน 20 ชุด 

3. ชุดปฏิบัติการควบคุมอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 

4. ชุดปฏิบัติการระบบ IoT จำนวน 2 ชุด 
 

 

 
 

รูปท่ี 19 ชุดปฏิบัติการควบคมุอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 
 

 
 

รูปท่ี 20 ชุดปฏิบัติการ PLC จำนวน 20 ชุด 
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รูปท่ี 21 ชุดทดลองระบบไฮดรอลคิ หอง ETB. 404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 22 ชุดปฏิบัติการระบบ IoT จำนวน 2 ชุด 
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1.1.8 หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 6 หอง ETB 406 ใช

สำหรับรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการการแปลงผันกำลังไฟฟา โดยมีหัวขอปฏิบัติท้ังหมดดังน้ี 

หัวขอการทดลองรายวิชา ปฏิบัติการการแปลงผันกำลังไฟฟา ประกอบดวย  

การทดลองท่ี 1 วงจรไฟฟากระแสสลับ และการวัดกำลังไฟฟาแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส 

การทดลองท่ี 2 หมอแปลงไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส 

การทดลองท่ี 3 มอเตอรและเครื่องกำเนิดไฟฟากระแสตรงแบบ  SEPERATELY  EXCITED 

การทดลองท่ี 4 มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 

การทดลองท่ี 5 เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสตรงแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 

การทดลองท่ี 6 มอเตอรไฟฟาแบบเหน่ียวนำ 3 เฟส 

การทดลองท่ี 7 เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบเหน่ียวนำ 3 เฟส 

การทดลองท่ี 8 มอเตอรแบบซิงโครนัส 

การทดลองท่ี 9 เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสและการเช่ือมตอกริดจ 

การทดลองท่ี 10 วงจรเรียงกระแสแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส 

การทดลองท่ี 11 วงจรแปลงผันกำลังงานไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 

การทดลองท่ี 12 วงจรแปลงผันกำลังงานไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรง  

การทดลองท่ี 13 วงจรอินเวอรเตอรแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส 

วัสดุและครุภัณฑสำหรับการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. แหลงจายไฟฟาปรับแรงดันไฟฟา ชนิด 3 เฟส ยี่หอ SILICON จำนวน 3 ชุด เลขครุภณัฑ 05.34.20/2556 - 

05.34.22/2556 

2. แหลงจายไฟฟาปรับแรงดัน ชนิด 1 เฟส 

3. ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 

4. เครื่อง Power Analysis สำหรบังานอิเล็กทรอนิกสกำลัง ยี่หอ Chauvin Arnoux รุน C.A8220 จำนวน 4 เครื่อง เลข

ครุภณัฑ 04.98.5/2556 - 04.98.8/2556 

5. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลังข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 1 ชุด เลขครุภัณฑ 05.35.79/2557  

6. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลัง  Modern  Control  Technology จำนวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ 05.35.80/2557 

7. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลังข้ันสูง จำนวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ 05.35.81/2557 

8. ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสกำลัง จำนวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ 07.31.4/2561 

9. ชุดทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟา จำนวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ 07.31.8/2561 

10. ชุดฝกปฏิบัติการควบคุมมอเตอรไฟฟา จำนวน 1 ชุด เลขครภุัณฑ 07.30.14/2562 

11. ชุดทดลองปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟาและพลังงานทดแทน จำนวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ 07.30.62/2562 

12. ชุดการเรียนรูระบบจัดการแบตเตอรี่และระบบควบคมุยานยนตไฟฟา (Experiment SBMS AND EV Control System 

LAB) อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รูปท่ี 23 ปายหองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง หอง ETB 406 
 

 
 

รูปท่ี 24 ชุดฝกปฏิบัติการควบคุมมอเตอรไฟฟา 
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รูปท่ี 25 ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 
 

 
 

รูปท่ี 26 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลัง  Modern  Control  Technology 

 

 
 

รูปท่ี 27 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลังข้ันพ้ืนฐาน 
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หองปฏิบัติการ รายวิชาเฉพาะทางไฟฟาสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟาสื่อสารมีหองปฏิบัติการเฉพาะทาง 

จำนวน 7 หอง ประกอบดวย 

1.1.9  หองปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 

หัวขอการทดลองรายวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย  

การทดลองท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับชุดทดลองสายสงและทฤษฎีเธวินิน 

การทดลองท่ี 2 การวัดคาอิมพีแดนซ 

การทดลองท่ี 3 การแมทชิงอิมพีแดนซ 

การทดลองท่ี 4 การใชเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมวัดคุณลักษณะอัตราขยายกำลัง 

การทดลองท่ี 5 การใชเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมวัดอัตราขยายสายอากาศ 

การทดลองท่ี 6 วงจรแมตซอิมพีแดนซเบ้ืองตน 

การทดลองท่ี 7 การมอดูเลตและดีมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด 

การทดลองท่ี 8 การมอดูเลตและดีมอดูเลตเชิงความถ่ี 

การทดลองท่ี 9 การมอดูเลตแบบ DSB-SC และแบบ SSB 

การทดลองท่ี 10 การดีมอดูเลตแบบ DSB-SC และแบบ SSB  

การทดลองท่ี 11 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัลและการแปลงดิจิทัลเปนแอนะล็อก 

การทดลองท่ี 12 การเขารหัสและถอดรหัสไลนโคด 

 

 
 

รูปท่ี 28 ชุดปฏิบัติการสายสงสัญญาณและการแมทชิงอิมพีแดนซ 
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รูปท่ี 29 ชุดเครื่องวิเคราะหสเปกตรัม เครื่องวิเคราะหโครงขายและวงจรแมตซอิมพีแดนซเบ้ืองตน 
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รูปท่ี 30 ชุดการมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบแอนะล็อก AM FM DSB-SC และแบบ SSB 
 

  
 

รูปท่ี 31 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัลและการแปลงดิจิทัลเปนแอนะล็อกและชุดเขารหสัและถอดรหัสไลนโคด 
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1.1.10 หองปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 

หัวขอการทดลองรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย  

การทดลองท่ี 1 การใชเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมวัดคุณลักษณะอัตราขยายกำลัง 

การทดลองท่ี 2 การใชเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมวัดอัตราขยายสายอากาศ 

การทดลองท่ี 3 สายอากาศและการแพรกระจายคลื่น 

การทดลองท่ี 4 แพทเทอรนการแผคลื่นของ ไดโพล ท่ี 1 GHz 

การทดลองท่ี 5 การทดลองไดโพล /2, และ 3/2 

การทดลองท่ี 6 สายอากาศแบบโมโนโพล 

การทดลองท่ี 7 การเขารหัสและถอดรหัสของรหัสคอนโวลูชัน 

การทดลองท่ี 8 การมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบเอเอสเค (ASK)  

การทดลองท่ี 9 การมอดูเลตและการดีมอดูเลตเอฟเอสเค (FSK)  

การทดลองท่ี 10 การมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบพีเอสเค (PSK)  

การทดลองท่ี 11 การมอดูเลตและการดีมอดูเลตแบบคิวพีเอสเค (QPSK)  

การทดลองท่ี 12 การวัดความเร็วการแพรกระจายคลื่นในสายสงสัญญาณ 

การทดลองท่ี 13 พฤติกรรมช่ัวขณะของสายสงสัญญาณเมื่อมีโหลดแบบเชิงซอน 

 

 
 

รูปท่ี 32 ชุดตรวจวัดอัตราการขยายและกรองความถ่ีสูง 
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รูปท่ี 33 ชุดตรวจวัดสายอากาศและการแพรกระจายคลื่น 
 

 

            
 

รูปท่ี 34 ชุดมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบดิจิทัล ASK  FSK PSK QPSK 
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รูปท่ี 35 ชุดตรวจวัดความเร็วและพฤติกรรมสายสงสัญญาณเมื่อตอโหลดแบบเชิงซอน 
 

1.1.11 หองปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3 

หัวขอการทดลองรายวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย  

การทดลองท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยในการสื่อสารแบบ VoIP 

การทดลองท่ี 2 เรื่องโพรโทคอล SIP 

การทดลองท่ี 3 เรื่องความปลอดภัยในการสื่อสารแบบ VoIP 

การทดลองท่ี 4 การเพ้ียนและการลดทอนในสายสงสัญญาณ 

การทดลองท่ี 5 การหาคาควาตานทานคณลักษณะและความเร็วการแพรกระจายคลื่นในสายสงสัญญาณโดย 

       ใชการวัดคาความเหน่ียวนำและคาประจุในสายสง 

การทดลองท่ี 6 การแมทช่ิงสำหรับสายสงสัญญาณ 

การทดลองท่ี 7 วงจรสวนกอนการขยายและสวนขับวงจรขยาย 

การทดลองท่ี 8 วงจรขยายกำลัง 

การทดลองท่ี 9 เรื่องตัวสงสัญญาณเสนใยนำแสง 

การทดลองท่ี 10 ตัวรับสัญญาณเสนใยนำแสง 

การทดลองท่ี 11 การรับ-สงสัญญาณของเสนใยนำแสงท่ีความยาวคลื่น 1310 nm 

การทดลองท่ี 12 การรับ-สงสัญญาณของเสนใยนำแสงท่ีความยาวคลื่น 1550 nm  
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รูปท่ี 36 ชุดฝกโพรโทคอลและระบบโทรศัพท VoIP 

 

 
 

รูปท่ี 37 ชุดตรวจวัดคาควาตานทาน คาความเหน่ียวนำและคาประจุ ในสายสง 
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รูปท่ี 38 ชุดแมทช่ิงสำหรับสายสงสัญญาณและชุดวงจรขยายกำลัง 

 

 

    
 

รูปท่ี 39 ชุดฝกตัวสง-รับ สญัญาณผานเสนใยนำแสง 1310 nm และ 1550 nm 
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1.1.12 หองปฏิบัติการสายอากาศ ความถี่วิทยุ และไมโครเวฟ  

สำหรับการเรียนการสอน วิชา 6563224 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 6563225, ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2, 

6564220 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสือ่สาร 3,  6563230 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1, 6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

2, 6564320 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 4 (กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก แขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) 

ประกอบไปดวยชุดเคร่ืองมือวัดดังไปนี้ 
 

 

 
 

รูปท่ี 40 หองปฏิบัติการสายอากาศ ความถ่ีวิทยุ และไมโครเวฟ 
 

    

    
 

รูปท่ี 41 ชุดหมุนสายอากาศขนาดเล็ก เครื่องวิเคราะหโครงขาย และชุดหมุนสายอากาศขนาดใหญ 
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รูปท่ี 42  กลองถายภาพความรอน 

 

 
 

รูปท่ี 43 ชุดการวัดคาสภาพยอมทางไฟฟา 

 

 
 

รูปท่ี 44  ชุดทอนำคลื่นไมโครเวฟ 
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รูปท่ี 45  ชุด Specturm Analyzer 

 

 
 

รูปท่ี 46 หองปดก้ันคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 

 

 
 

รูปท่ี 47  โพรบวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 
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1.1.13 หองปฏิบัติการสื่อสารทางแสง 

สำหรับการเรียนการสอน วิชา 6563227 การสื่อสารทางแสง, 6562222 ปฏิบัติการการติดตั้งระบบไฟฟาสื่อสารภายในอาคาร, 

6562221 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสารและประมาณราคา,วิชา 6563224 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 6563225, 

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2, 6564220 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 3,  6563230 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1, 

6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื ่อสาร 2, 6564320 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื ่อสาร 4 (กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก แขนง

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)  

6552222 ปฏิบัติการการติดต้ังระบบไฟฟาภายในอาคาร 

การทดลองท่ี 1. ความปลอดภัยจากการทำงานบนเสาไฟฟาหรือบนท่ีสูงและอุปกรณปองกัน 

การทดลองท่ี 2. สายใยแกวนำแสงและอุปกรณประกอบ 

การทดลองท่ี 3. การ Fusion Splice 

การทดลองท่ี 4. การตรวจสอบสายสายใยแกวโดยใชเครื่องมือวัด 

การทดลองท่ี 5. การเตรียมความพรอมการตดิตั้ง 

การทดลองท่ี 6. การเขาหัว Fast Connector Fttx 

การทดลองท่ี 7. การจัดเก็บสายใยแกวใน Terminal Box 

การทดลองท่ี 8. การติดตั้งสายใยแกวภายในอาคาร 

การทดลองท่ี 9. การติดตั้งสายใยแกวใตดิน 

การทดลองท่ี 10. การติดตั้งสายใยแกวภายนอกอาคาร 

 

6562221 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสารและประมาณราคา 

การทดลองท่ี 1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแบบและการอานแบบระบบไฟฟา ไฟฟาสื่อสาร ภายในอาคาร 

การทดลองท่ี 2. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ ไฟฟาสื่อสาร 1 

การทดลองท่ี 3. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ ไฟฟาสื่อสาร 2 

การทดลองท่ี 4. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ ไฟฟาสื่อสาร 3 

การทดลองท่ี 5. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ ไฟฟาสื่อสาร 4 

การทดลองท่ี 6. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอุปกรณไฟฟาสำหรับอาคาร 

การทดลองท่ี 7. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอุปกรณไฟฟาสื่อสารสำหรับอาคาร 

การทดลองท่ี 8. การอานแบบงานระบบ ไฟฟา-สื่อสาร 1 

การทดลองท่ี 9. การอานแบบงานระบบ ไฟฟา-สื่อสาร 2 

การทดลองท่ี 10. แนวทางการวัดปริมาณงานระบบไฟฟาสื่อสาร 

การทดลองท่ี 11. การคำนวณราคาในบัญชีแสดงปรมิาณงาน 1 

การทดลองท่ี 12. การคำนวณราคาในบัญชีแสดงปรมิาณงาน 2 
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รูปท่ี 48  ชุดฝกปฏิบัติการ การเช่ือมตอสายเคเบ้ิลใยแกวนำแสง 

 

 
 

รูปท่ี 49 ชุดฝกปฏิบัติการ วิเคราะหโครงขายใยแกวนำแสง 
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รูปท่ี 50 ชุดฝกปฏิบัติการ ติดตั้งโครงขายใยแกวนำแสงตอนใน 

 

    

    

    
 

รูปท่ี 51 ชุดฝกปฏิบัติการ ติดตั้งโครงขายใยแกวนำแสงตอนนอก 
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รูปท่ี 52 ชุดฝกปฏิบัติการ ติดตั้งโครงขายใยแกวนำแสงตอนนอก 

 

  
 

รูปท่ี 53 ชุดฝกปฏิบัติการ เซ็นเซอรใยแกวนำแสงตอนนอก 
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1.1.14 หองปฏิบัติการการออกแบบและจำลองการทำงานของเครือขายโทรคมนาคม 602 

สำหรับการเรียนการสอน วิชา 6563221 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย, 6552222 ปฏิบัติการการติดตั้งระบบไฟฟาภายใน

อาคาร, 6563223 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งสําหรับวิศวกรรมไฟฟา, 6563229 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานประยุกตดานปญญา

ประดิษฐ 6563225, ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2, วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1, 6564221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

2, (กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก แขนงวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)   

รายวิชา 6563223 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5)  

หัวขอปฏิบัติการ 

การทดลองท่ี 1. การออกแบบและสรางฐานขอมลูสำหรับงานอินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง: InfluxDB 

การทดลองท่ี 2. การออกแบบและสรางฐานขอมลูบนคลาวดสำหรบังานอินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง: InfluxDB cloud 

การทดลองท่ี 3. การเช่ือมตอและสงขอมูลจากเซนเซอรเขาสูฐานขอมูล 

การทดลองท่ี 4. การนำเสนอขอมลูผานโปรแกรม Visualization: Grafana 

การทดลองท่ี 5. การรักษาความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารสำหรับงานอินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
 

รายวิชา 6563229 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประยุกตดานปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

หัวขอปฏิบัติการ 

การทดลองท่ี 1. ศึกษาการใชงาน Numpy  

การทดลองท่ี 2. การใชงาน Pandas เพ่ืออานและเตรียมขอมลู 

การทดลองท่ี 3. การใชงาน Matplotlib สำหรับการแสดงผล 

การทดลองท่ี 4. การใชงาน Seaborn สำหรับการแสดงผล 

การทดลองท่ี 5. การเขียนโปรแกรมงานประยุกตสำหรับใชงานเทคนิค Linear Regression และ Logistic Regression 

การทดลองท่ี 6. การเขียนโปรแกรมงานประยุกตสำหรับใชงานเทคนิค K Nearest Neighbors 

การทดลองท่ี 7. การเขียนโปรแกรมงานประยุกตสำหรับใชงานเทคนิค Support Vector Machines 

การทดลองท่ี 8. การเขียนโปรแกรมงานประยุกตสำหรับใชงานเทคนิค Tree-based Methods  

 

  
 

รูปท่ี 54 ชุดฝกปฏิบัติการ การสื่อสารขอมูลและเครือขาย , IoT และปญญาประดิษฐ 
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รูปท่ี 55 ชุดฝกปฏิบัติการ การสื่อสารขอมูลและเครือขาย , IoT และปญญาประดิษฐ 

 

1.2 โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

แสดงรายละเอียดของโปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชประกอบการเรียนการสอนของแตละปฏิบัติการ 

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนการสอนดังน้ี 

1. โปรแกรม MATLAB/Simulink วิเคราะหระบบสื่อสารแบบดิจิทัล, ประมวลผลสัญญาณและระบบ, การออกแบบ

สายอากาศ 

2. โปรแกรม pSpice student version ใชในวิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1  

3. โปรแกรม AutoCAD ใชในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟาสื่อสารและประมาณราคา และ

ปฏิบัติการการติดตั้งระบบไฟฟาสื่อสารภายในอาคาร 

4. Protocols Analayer Clear Sight Analyzer Software การสื่อสารขอมูลและเครือขาย และปฏิบัติการวิศวกรรม    

ไฟฟาสื่อสาร 2 

5. โปรแกรม LabView ใชในวิชาระบบควบคุม 

 

2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหบริการหนังสือตำรา วารสาร สิ่งพิมพอ่ืนๆ และ

โสตทัศนวัสดุ ทางดานวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน ดังน้ี 

1.1 หนังสือ  

1.1.1 หนังสือวิศวกรรมภาษาไทย   3914  เลม (หนังสือดานวิศวกรรมไฟฟา 873 เลม) 

1.1.2 หนังสือวิศวกรรมภาษาอังกฤษ   678 เลม 

1.2 วารสาร 

1.2.1 วารสารภาษาไทย   578  รายการ 

1.2.2 วารสารภาษาอังกฤษ    55   รายการ 

1.3 การสืบคนขอมูลอ่ืนๆ 

 1.3.1 ฐานขอมูลออนไลนภาษาตางประเทศ  23   ฐานขอมูล 

 1.3.2 ฐานขอมูลออนไลนภาษาไทย    9    ฐานขอมูล 
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รูปท่ี 56 การสืบคนขอมูลตำรา หนังสือ ดานวิศวกรรมไฟฟา มีจำนวนท้ังสิ้น 873 เลม 

 

 
 

รูปท่ี 57 ฐานขอมูลออนไลนภาษาตางประเทศ มจีำนวนท้ังสิ้น 23 ฐานขอมูล 

 

 
 

รูปท่ี 58 ตัวอยางฐานขอมูลออนไลนภาษาตางประเทศ  
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รูปท่ี 59 ตัวอยางฐานขอมูลออนไลนภาษาตางประเทศ (ตอ) 
 

 
 

รูปท่ี 60 ฐานขอมูลออนไลนภาษาไทย 9 ฐานขอมูล 

 

 
 

รูปท่ี 61 ตัวอยางฐานขอมูลออนไลนภาษาตางประเทศ (ตอ) 
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2.2. ส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. หองสมุด 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหบริการหนังสือตำรา วารสาร สิ่งพิมพอ่ืนๆ และ

โสตทัศนวัสดุ สำหรับนักศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี 62 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

รูปท่ี 63 บรรยากาศสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รูปท่ี 64 บรรยากาศสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ) 

 

 
 

รูปท่ี 65 บรรยากาศสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ) 
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รูปท่ี 66 บรรยากาศสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ) 
 

2. หองบริการสืบคนขอมูลและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร 
 

 
 

รูปท่ี 67 สำนักคอมพิวเตอร 
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3. หองประชุม 
 

 
 

รูปท่ี 68 หองประชุมอาคารอาคารศูนยคอมพิวเตอรและศูนยภาษา 

 

 

 
 

รูปท่ี 69 หองประชุมอาคารอาคารศูนยคอมพิวเตอรและศูนยภาษา (ตอ) 
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4. โรงอาหาร 
 

 
 

รูปท่ี 70 โรงอาหาร 

 

5. หองพยาบาล 
 

 
 

รูปท่ี 71 หองพยาบาลท่ีอาคารสำนักกิจการนักศึกษา 
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6. ตึกสำนักกจิการนักศึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 72 ตึกสำนักกิจการนักศึกษา 

7. สนามกีฬา 

 

 
 

รูปท่ี 73 สนามฟุตบอล 



- 110 - 
 

 
 

รูปท่ี 74 โรงยินเนเซียมอเนกประสงค (วอลเลยบอล, บาสเก็ตบอล, ฟุตซอล ฯลฯ) 
 

 
 

รูปท่ี 75 สนามตะกรอ 
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รูปท่ี 76 สนามแบดมินตัน 

 

 
 

รูปท่ี 77 ฟตเนส 
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8. อาคารจอดรถ และลานจอดรถ 
 

 
 

รูปท่ี 78 ลานจอดรถยนต 
 

 
 

รูปท่ี 79 ลานจอดรถจักรยานยนต  
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
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- 127 - 
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 

มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ฉบับปรับปรุง 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 

1. มคอ.3 Physics for Engineer 

2. มคอ.3 Chemistry for Engineer 

3. มคอ.3 Mathematic for Engineer 1 

4. มคอ.3 Mathematic for Engineer 2 

5. มคอ.3 Mathematic for Engineer 3  

6. มคอ.3 Engineering Drawing 

7. มคอ.3 Engineering Material 

8. มคอ.3 Engineering Mechanics 

9. มคอ.3 Electric Circuit Theory 1 

10. มคอ.3 Signal and System 

11. มคอ.3 Electromagnetic Field 

12. มคอ.3 Electronics 1 

13. มคอ.3 Digital Circuit and Logic Design 

14. มคอ.3 Microprocessor 1 

15. มคอ.3 Fundamentals of Electrical Machine 

16. มคอ.3 Electrical Instrument and Measurement 

17. มคอ.3 Control System 

18. มคอ.3 Computer Programming 

19. มคอ.3 Principle of Communication 

20. มคอ.3 Internet of Things for Electrical Engineering 

21. มคอ.3 Digital Communication 

22. มคอ.3 Optical Communication 

23. มคอ.3 Antenna Engineering and Network Transmission Line 

24. มคอ.3 Design and Analysis of Smart Communication Network 

25. มคอ.3 Data Communication and Networking 

26. มคอ.3 Programming for Artificial Intelligence Application 

27. มคอ.3 Electric Circuit Laboratory 1 

28. มคอ.3 Electronics Laboratory 1 

29. มคอ.3 Microprocessor Laboratory 1 

30. มคอ.3 Digital Circuit Laboratory 

31. มคอ.3 Reproduction and Estimation of Communication System Laboratory 
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ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (ตอ) 

32. มคอ.3 Communication Indoor System Installation Laboratory 

33. มคอ.3 Communication Engineering Laboratory 1 

34. มคอ.3 Communication Engineering Laboratory 2 

35. มคอ.3 Communication Engineering Laborator  y 3 

36.  มคอ.3 Communication Engineering Research 1 

37. มคอ.3 Communication Engineering Research 2 

38. มคอ.3 Professional Internship in Communication Engineering 

39. มคอ.3 Cooperative Education in Communications Engineering 

 

ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน 

1. Physics for Engineer 

2. Chemistry for Engineer 

3. Electric Circuit Laboratory 1 

4. Electronics Laboratory 1 

5. Microprocessor Laboratory 1 

6. Digital Circuit Laboratory 

7. Engineering Drawing 

8. Computer Programming 

9. Reproduction and Estimation of Communication System Laboratory 

10. Communication Indoor System Installation Laboratory 

11. Programming for Artificial Intelligence Application Laboratory 

12. Communication Engineering Laboratory 1 

13. Communication Engineering Laboratory 2 

14. Communication Engineering Laboratory 3 

 

ภาคผนวก 5 อ่ืนๆ 

ไมม ี


