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การสอน และคาอธิบายรายวิชา ที่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง
ของการกาหนดนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0
การที่จะนาหลักสูตรนี้ไปใช้ดาเนิ นการเรียนการสอน ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถใช้ห ลั ก สู ต รได้ อ ย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การวางแผนหลั ก สู ต ร
โดยพยายามวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ
เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่ให้
ความรู้ แ ก่ ค นสู่ สั ง คมไทยและจากนั้ น ถ่ า ยทอดสู่ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างมี ศักดิ์ศรี และอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่ก้าวทันสังคม การเปลี่ยนแปลง ตามบริบทที่ พร้อมผลิตบัณฑิต
ก้า วไปสู่ ยุ คอุ ต สาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในทศวรรษนี้ โดยมีคุ ณ ธรรมน าความรู้ อ ย่า งทั ดเที ย มนานา
อารยประเทศ สร้ า งโอกาสการเรี ย นรู้ คู่ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอย่ า งที่ มี ก ารพั ฒ นาในทุ ก ๆด้ า น ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การผลิตบัณฑิตต้องปรับบริบทของการเรียนการสอน ให้ตื่นตัวและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตยุคใหม่จึงจะเป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์ต่อสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ได้ อ ย่ างมี คุ ณภาพ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครจึง ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
การวางแผนหลักสูตรนี้จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพสูงและสามารถเปลี่ย นแปลงตามกระแส
โลกาภิว ัต น์ ไ ด้ต ามวิวั ฒ นาการของศาสตร์ ด้ านวิศ วกรรมไฟฟ้ า และรองรั บการแข่ งขั นในระดั บชาติ และ
นานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิ ชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
12.2.2 สร้ า งงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่
ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
12.2.3 ให้ บ ริ การวิช าการแก่สั ง คม เพื่ อการสร้า งอาชีพ อิส ระและการพัฒ นาอาชีพ โดยยึด หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่ วมกับทุกหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใช้เรียน
ร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamental of Electrical Engineering)
- EN2011205 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)
- EN2011206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (Electric Circuits Laboratory)
- EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields)
- EN2011310 ระบบควบคุม (Control Systems)
- EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า (Electrical Instruments and Measurements)
- EN2012202 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า (Electrical Instruments and
Measurements Laboratory)
- EN2012304 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics)
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งประสานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจากคณะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง โดยสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศ โดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นวิศวกรที่มีความคิด วิเคราะห์ การริเริ่ม พัฒนา มีกิจนิสัยในการค้นคว้า
และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0
1.2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อดทน
ขยันหมั่นเพียร สานึกในจรรยาบรรณวิศวกร และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กาหนด
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า
 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาน
ประกอบการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต
 จานวนสถานประกอบการที่
เป็น Network
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
*รอบปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
*รอบสมทบ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2.2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
2.2.3 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอน
หน่วยกิต หรือ
2.2.4 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเข้า
ศึกษาด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
รายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นอุปสรรคเบื้องต้นสาหรับ การปรับตัวต่อการ
เรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา และการดูแลตนเองให้สามารถแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 นักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
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2.4.2 สอบถาม และให้ประเด็นการดูแลตนเอง การแบ่งเวลาเมื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4.3 จัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตร และฝึกอบรมระยะสั้นจากหลักสูตรทั้งหมด
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคปกติ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
70
70
70
70
ชั้นปีที่ 2
70
70
70
ชั้นปีที่ 3
70
70
ชั้นปีที่ 4
70
รวม
70
140
210
280
คาดว่าจะจบการศึกษา
70

2565
70
70
70
70
280
70

หมายเหตุ รับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จานวน 70 คน
2.5.2 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคพิเศษ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
คาดว่าจะจบการศึกษา
30

2565
30
30
30
30
120
30

หมายเหตุ รับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จานวน 30 คน
2.5.2 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคสมทบเทียบโอน)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
รวม
25
50
75
75
คาดว่าจะจบการศึกษา
25
25

2565
25
25
25
75
25

หมายเหตุ รับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2.3 และ 2.2.4 จานวน 25 คน
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) (ภาคปกติ)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
15,000บาท/ภาคเรียน/คน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
3,000บาท/ปี/คน
รวมรายรับ

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563

2,100,000

4,200,000

6,300,000

8,400,000

8,400,000

210,000

420,000

630,000

840,000

840,000

2,310,000

4,620,000

6,930,000

9,240,000

9,240,000

ปีงบประมาณ
2563

2564

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) (ภาคปกติ)
หมวดเงิน

2561

2562

2564

2565

2565

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
6,424,000 6,809,440 7,218,010 7,651,090 8,110,160
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000
40% ของค่าบารุงการศึกษา
รวม (ก)
7,914,000 9,189,440 10,488,010 11,811,090 12,320,100
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000
รวม (ข)
5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000
รวม (ก) + (ข)
13,414,000 15,189,440 16,988,010 18,811,090 19,820,160
70
140
210
280
280
จานวนนักศึกษา
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2.6.3 งบประมาณรายรับภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
25,000 บาท/ภาคเรียน/คน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000
1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000

2.6.4 งบประมาณรายจ่ายภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

2561
353,000
375,000
728,000

728,000
30

ปีงบประมาณ
2562
2563
688,000
750,000

2564

2565

1,035,000 1,316,000 1,316,000
1,125,000 1,500,000 1,500,000

1,438,000 2,160,000 2,816,000 2,816,000

1,438,000 2,160,000 2,816,000 2,816,000
60
90
120
120

2.6.5 งบประมาณรายรับภาคสมทบ (เทียบโอน) (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2561
2562
2563
2564
2565
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
25,000 บาท/ภาคเรียน/คน
รวมรายรับ
1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
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กลุ่มวิชา

1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพเลือก

2 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้

GE X XX X X XX

(

)

.( - - )

(01-99)
1

กลุ่มวิชา

10 กลุ่มวิชาภาษาไทย
30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai for Presentation)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2100104
GE2100105

วรรณคดีไทย
(Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai Writing for Careers)

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ต้องศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ1 และภาษาอังกฤษ 2
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)

และให้เลือกศึกษาอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
(Technical English)
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Careers)
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading)
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
(English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
(Social Dynamics and Modernity)
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ
(Society and Economy)

3(3-0-6)

GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
สันติศึกษา
(Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

3(3-0-6)

GE2300103
GE2300104
GE2300105

GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

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

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

16

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
GE2500102 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Social Dance)
GE2500103 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
(Team Sports)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
(Individual Sports)
GE2500105 นันทนาการ
1(0-2-1)
(Recreation)
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Science in Daily Life)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
(Environment and Resource Management)
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1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105

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

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

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

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

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 50 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ST2031101
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Calculus 1 for Engineers)
ST2031102
แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Calculus 2 for Engineers)
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ST2031201
ST2041103
ST2041104
ST2051107
ST2051108
ST2051109
ST2051110

แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
(Calculus 3 for Engineers)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers Laboratory)
ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers Laboratory)
ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers Laboratory)

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

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 29 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 26 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
EN2011205
EN2011206
EN2011207
EN2011310
EN2021101
EN2031103
EN2031104

ชื่อวิชา
วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits)
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits Laboratory)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Fields)
ระบบควบคุม
(Control Systems)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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EN2041201
EN2051201
EN2051202

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics Laboratory)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
EN2031101

ชื่อวิชา
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
(Basic Engineering Training 1)

หน่วยกิต
3(1-6-2)

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 61 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 42 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 38 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
EN2012202 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
EN2012203 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
(Electrical Machines 1)
EN2012304 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Mathematics)
EN2012305 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
(Electrical Machines 2)
EN2012306 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machines Laboratory)
EN2012307 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
EN2012308 ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System)
EN2012309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System Analysis)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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EN2012310
EN2012311
EN2012312
EN2012313
EN2012314
EN2012415
EN2012416

ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System Analysis Laboratory)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Laboratory)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
โรงต้นกาลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
(Power Plants and Substations)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Protection)
ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Protection Laboratory)

(2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
EN2012317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Pre-Project)
EN2012418 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Project)

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

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(0-9-0)

2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
EN2002301

ชื่อวิชา
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
EN2012419 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Cooperative Education for Electrical Engineering)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
6(0-40-0)

ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิช าสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.
2553 หรือมติของคณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วิชาหัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EN2012420 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-40-0)
(Electrical Engineering Practice)
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EN2012421

กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Case Studies for Electrical Engineering)
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
(Fundamental of Electrical Engineering)
EN2013202 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(1-6-2)
(Electrical Engineering Technology)
EN2013203 ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control System)
EN2013304 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Harmonics in Power Systems)
EN2013305 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากาลังเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basics of Electrical Power System Reliability)
EN2013306 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
EN2013307 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
1(0-3-0)
(High Voltage Laboratory)
EN2013408 การประสานสัมพันธ์ฉนวน
3(3-0-6)
(Insulation Coordination)
EN2013409
EN2013410
EN2013411
EN2053301
EN2053302

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Safety)
วิศวกรรมการส่องสว่าง
(Illumination Engineering)
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Selected Topics for Electrical Engineering)
วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
(Digital Circuits and Logic Design)
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ/พิเศษ)(
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2201101
GE250010x
ST2031101
ST2041103
ST2041104
ST2051107
ST2051108
EN2031101
EN2031104

ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
3
3
1
3
1
3
3
21

3
0
3
3
0
3
0
1
2
15

0
2
0
0
2
0
2
6
3
15

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
3
3
3
1
3
3
20

3
0
3
3
3
0
3
3
18

0
2
0
0
0
2
0
0
4

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
1
6
6
1
6
1
2
4
33

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 30
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE2201102
GE250010x
GE2xxxxxx
ST2031102
ST2051109
ST2051110
EN2021101
EN2031103

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
กลศาสตร์วิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 22

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
1
6
6
6
1
6
6
38
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE210010x
GE220010x
GE2xxxxxx
GE2xxxxxx
ST2031201
EN2011205
EN2011206
EN2041201

วิชากลุ่มภาษาไทย
วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
วงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
1
3
22

3
3
3
3
3
3
0
2
20

0
0
0
0
0
0
3
2
5

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
2
3
3
1
3
3
3
1
22

3
2
3
3
0
1
3
3
0
18

0
0
0
0
3
6
0
0
3
12

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
6
6
6
6
0
5
41

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 25

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE220010x
GE28xxxxx
EN2011207
EN2012201
EN2012202
EN2013202
EN2012203
EN2051201
EN2051202

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มบูรณาการ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเลือก 1)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 30

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
4
6
6
0
2
6
6
0
36
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GE28xxxxx
EN2012304
EN2012305
EN2012306
EN2012307
EN2012308
EN2012311
EN2012312
xxxxxxxxx

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

วิชากลุ่มบูรณาการ
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

2
3
3
1
3
3
3
1
3
22

2
3
3
0
3
3
3
0
x
x

0
0
0
3
0
0
0
3
X
x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
3
3
1
1
3
3
18

3
0
3
3
1
0
3
x
x

0
3
0
0
0
2
0
X
x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6
6

0
0

40
40

ศึกษา
ด้วยตนเอง
4
6
6
0
6
6
6
0
x
x

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
EN2012309
EN2012310
EN2012313
EN2012314
EN2012317
EN2002301
EN2011310
EN2013xxx

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
โรงต้นกาลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ระบบควบคุม
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)
รวม

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
0
6
6
2
1
6
x
x

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
EN2012419 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

ศึกษา
ด้วยตนเอง
0
0
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
EN2012415
EN2012416
EN2012418
EN2013xxx
EN2013xxx
xxxxxxxxx

การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
3
3
3
3
16

3
0
0
x
x
x
x

0
3
9
x
x
x
x

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
0
0
x
x
x
x
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ)(
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2201101
GE250010x
ST2031101
ST2041103
ST2041104
ST2051107
ST2051108
EN2031101

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
3
3
1
3
1
3
18

3
0
3
3
0
3
0
1
13

0
2
0
0
2
0
2
6
12

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
3
3
1
3
3
3
17

0
3
3
0
3
3
2
14

2
0
0
2
0
0
3
7

ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
รวม

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
1
6
6
1
6
1
2
29

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 25
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE250010x
ST2031102
ST2051109
ST2051110
EN2021101
EN2031103
EN2031104

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
กลศาสตร์วิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

ศึกษา
ด้วยตนเอง
1
6
6
1
6
6
4
26

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 3
GE2201102
GE210010x
GE2xxxxxx

หน่วยกิต ทฤษฎี

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุ่มภาษาไทย
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 9

3
3
3
9

3
3
3
9

ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
6
18
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE220010x
GE2xxxxxx
ST2031201
EN2011205
EN2011206
EN2041201

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
1
3
16

3
3
3
3
0
2
14

0
0
0
0
3
2
5

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3
3
3
1
17

3
3
0
1
3
3
0
13

0
0
3
6
0
0
3
12

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
วงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
6
6
0
5
29

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 19
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
EN2011207
EN2012201
EN2012202
EN2013202
EN2012203
EN2051201
EN2051202

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเลือก 1)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
รวม

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
0
2
6
6
0
26

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 25
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 3
GE2xxxxxx
GE220010x
GE28xxxxx

หน่วยกิต ทฤษฎี

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มบูรณาการ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 8

3
3
2
8

3
3
2
8

ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
4
16
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GE28xxxxx
EN2012304
EN2012305
EN2012306
EN2012307
EN2012311
EN2012312

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

วิชากลุ่มบูรณาการ
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
รวม

2
3
3
1
3
3
1
16

2
3
3
0
3
3
0
14

0
0
0
3
0
0
3
6

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
3
3
1
1
3
15

3
0
3
3
1
0
3
13

0
3
0
0
0
2
0
5

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
9

3
x
x
x

0
x
X
X

ศึกษา
ด้วยตนเอง
4
6
6
0
6
6
0
28

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
EN2012309
EN2012310
EN2012313
EN2012314
EN2012317
EN2002301
EN2011310

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
โรงต้นกาลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ระบบควบคุม
รวม

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
0
6
6
2
1
6
27

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 18
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 3
EN2012308 ระบบไฟฟ้ากาลัง
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี (1)
EN2013xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
x
x
xx
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

6

0

40

ศึกษา
ด้วยตนเอง
0

6

0

40

0

หน่วยกิต ทฤษฎี

EN2012419 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
รวม

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
EN2012415
EN2012416
EN2012418
EN2013xxx
EN2013xxx
xxxxxxxxx

การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต
3
1
3
3
3
3
16

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ทฤษฎี
3
0
0
x
x
x
x

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วยตนเอง
0
6
3
0
9
0
x
x
x
x
x
x
x
x

30

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages;
reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104 วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดี ไ ทย ความหมายและความส าคั ญประเภทของวรรณคดี การวิ เ คราะห์ แ ละ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ส านวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing
places; describing past events; describing future plans and predictions
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GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ
ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย ประกาศ
และฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and
process description; cause and effect relationship
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ
การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติ
ของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
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GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและโครงสร้าง
ของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้งและ
ทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
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GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ การอ่าน
ข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสั งคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแส โลกาภิ วั ต น์ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางการเมื อ ง หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions;
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics;
democracy and participation in politics; social problems and solutions
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GE2300102 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทาง
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and
human relations in organizations; communication and human relations; human relations in
Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความ
และการนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process
and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้า งแนวคิดและเจตคติข องตนเอง ภาระหน้า ที่แ ละความรับผิด ชอบของบุค คล
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy Sustainable
Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กการและแนวคิดปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ การบริห าร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขีย วและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and
crises of development in Thai and global societies; technology and innovation for
sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency economy
philosophy and the Royal projects
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ กฎหมาย กฎหมายและระเบี ยบที่เ กี่ยวข้ องกับ การประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social
responsibility
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GE2300108 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน
ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a
sustainable future
GE2300109 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence
conflict resolution
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching
and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
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GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social
behavior
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs;
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานเกี่ย วกับ บุ คลิ กภาพ ทฤษฎี บุคลิ กภาพ ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อบุคลิ กภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and selfadjustment; human relation and personality; perfect personality development
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GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง
การเรี ย นรู้ การพั ฒ นาการท างาน การปรั บ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารในองค์ ก ารสมั ย ใหม่
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human
relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ การ
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นา การวางแผน การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
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GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5))
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ จิ ตของมนุษ ย์ ศาสตร์ ว่ าด้ ว ยการพัฒ นาสมาธิ สมาธิกั บการ
พัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of
exercises for health
GE2500102 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝึกทักษะ
พื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
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GE2500103 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบีย บ กติกาการแข่งขัน กีฬ าประเภททีม การแข่ง ขันกีฬาและการจัด การ
แข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสาคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์
นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational
activities for training courses; recreational games; camping and appropriate recreational
activities
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัว กาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and
income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics

43

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ้ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical
substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุร ัก ษ์ มลพิษ สิ ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental
pollution; environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21
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Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning
society and 21st century skills
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การท างาน ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง บุ ค ลิ ก ภาพ การท างานเป็ น ที ม การเป็ น
ผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on
graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational leadership;
personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กการของวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลั งกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ด้วยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิ คและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิล ป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพและ
ความงาม
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Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : พี ช คณิ ต เวกเตอร์ ใ นสามมิ ติ ฟั ง ก์ ชั น ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์
บทประยุกต์อนุพันธ์และรูปแบบไม่กาหนดการหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขต
และการประยุกต์
Vector algebra in three dimensional space; functions; limits and
continuity; differentiation; application of differentiation and indeterminate forms;
techniques of integration; definite integral and its application
ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์พีชคณิต
เวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ บทประยุกต์อนุพันธ์และรูปแบบไม่
กาหนดการหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
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Polar coordinate and parametric equation; vector valued function of one
variable calculus of vector valued function of one variable; lines, planes and surfaces in
three dimensional space; calculus of real valued functions of two variables and
applications; calculus of real valued functions of multiple variable and application
ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 3 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
ปริพันธ์เส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของจานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟังก์ชันมูลฐาน
Introduction to different equation and application; numerical integration;
improper integration; introduction to line integrals; mathematical induction; sequences
and series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้ น ฐานทฤษฎี อ ะตอมและโครงแบบอิ เ ล็ ก ตรอนของอะตอม ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์
สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Basic of atomic theory and electronic structures of atoms; stoichiometry;
periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; chemical
bonds; properties of gas, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and chemical
kinetics; ionic equilibrium
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
เทคนิ ค การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างเคมี ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ สมบั ติ พิ ริ อ อดิ ก
ธาตุเรพรี เซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบ ไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ์
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของแหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน

48

Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry; periodic
properties, representative elements, non-metal and transition metals; ionic and
covalent compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical equilibrium
and chemical kinetics; ionic equilibrium
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลั งงานระบบอนุภ าค การเคลื่ อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
Vector, force and motion; momentum and energy particle system;
motion of rigid bodies; motion of oscillate; mechanical properties of matter and fluid
mechanics; introduction to heat and thermodynamics; wave and sound
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 1 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค
สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลคลื่นเสียง
Laboratory study of force and motion; momentum and energy; particle
system; mechanical properties of matter; motion of rigid bodies; oscillatory motion;
fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; wave and sound
ST2051109 ฟิสกิ ส์ 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ทั ศนศาสตร์ ฟิ สิ กส์ ยุ ค ใหม่ ทฤษฎี ควอนตั มเบื้ องต้น ฟิสิ กส์ อ ะตอมและฟิสิ ก ส์
นิวเคลียร์
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Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic wave; optics; modern physics; introduction to
quantum theory; atomic physics and nuclear physics
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 2 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์
อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์
Laboratory study of electrostatic; direct current; electromagnetics;
alternating current; basics electronics; electromagnetic wave; optics; modern physics;
quantum theory; atomic physics and nuclear physics
2.1.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
EN2011205 วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Circuits
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาจากัดความและหน่วย องค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ซอฟฟ์และทิศทางอ้างอิง
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของข่ายวงจร ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา และ ความจุ
การวิ เ คราะห์ แ บบโนดและเมช ทฤษฎี ข องเทเวนิ น และนอร์ ตั น วงจรอั น ดั บ หนึ่ ง และอั น ดั บ สอง
รู ป คลื่ น ซายน์ เฟสเซอร์ ไ ดอะแกรม การวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณไฟฟ้ า กระแสสลั บ ในสถานะคงตั ว
กาลังในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบสามเฟส
Definitions and units; circuit elements; Kirchhoff's laws and reference
directions; elementary concepts of network graphs; circuit theorems; resistance;
inductance; and capacitance; node and mesh analysis; Thevenin theorem and Norton
theorem; first and second order circuits; sinusoidal waveforms; phasor diagram;
alternating current steady-state analysis; AC power circuits; three-phase systems
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EN2011206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-0)
Electric Circuits Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2011205 วงจรไฟฟ้า หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2011205 วงจรไฟฟ้า
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2011205 วงจรไฟฟ้า
Practice on the topics concerning in the Electric Circuits which are studied
in EN2011205 course
EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ศักย์และพลังงาน ตัวนาและไดอิเล็กทริก
ความจุ กระแสการพาและการนา ผลเฉลยของสมการลาปลาซและสมการปัวส์ซง ความต้านทาน
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนา กระแสการกระจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา
สมการแมกซ์เวลล์
Vector analysis; electrostatic field; potential and energy; conductors and
dielectrics; capacitance; convection and conduction currents; solution of Laplace’s and
Poisson’s equations; resistance; magnetostatic fields; magnetic materials; inductance;
displacement current; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations
EN2011310 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012304 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจาลองระบบในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ แบบจาลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับ ที่หนึ่งและอันดับ
ที่ส อง การควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด การควบคุมแบบป้อนกลั บและความไว ชนิดของ
การควบคุมแบบป้ อนกลั บ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ
แบบต่างๆ
Mathematical models of systems; transfer function; system models on
time domain and frequency domain; dynamic models and dynamic responses of
systems; first and second order systems; open-loop and close-loop control; feedback
control and sensitivity; types of feedback control; concepts and conditions of system
stability; methods of stability test
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EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium;
structural analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies;
Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ของ
กลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม สมบัติทางกลและลักษณะการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and
applications of main groups of engineering materials such as metals, polymers, ceramics
and composites; mechanical properties and materials degradation
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนดขนาด
และพิ กั ด ความเผื่ อ ภาพตั ด ภาพช่ ว ยและภาพคลี่ การสเก็ ต ช์ ภ าพ การเขี ย นภาพแยกชิ้ น และ
ภาพประกอบ การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial
drawing, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development;
freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing

52

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

3(2-2-5)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดคอมพิวเตอร์ ประวัติการเขียนโปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน ส่วนต่อประสานการ
สร้างโปรแกรม ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ แนวคิดการประมวลผล อีดีพี อันตรกิริยา
การออกแบบโปรแกรม พื้นฐานอัลกอริทึม และระเบียบวิธีการพัฒนา ข้อมูล ตัวแปร พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล
โครงสร้างควบคุม การวนซ้า แฟ้มข้อมูลและฟังก์ชันในโปรแกรมมิ่งภาษาระดับสูง พร้อมด้วยการสาธิตและ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ
Programming history and computer concept; programming-interface, end-userinterface computer components; hardware and software interaction EDP concepts; basic
algorithms, program design and development methodology; data, variables, basic data
structures, control structures, iterations, files and functions in high-level language
programming; with practical laboratory and experiment

EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics

3(3-0-6)

EN2051202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics Laboratory

1(0-3-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น า คุ ณ ลั ก ษณะของกระแสแรงดั น และคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความถี่
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์และการ
ออกแบบวงจรทรานซิ ส เตอร์ ช นิ ด มอส
วงจรออปแอมป์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านวงจรออปแอมป์
โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics; analysis
and design of diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor
circuits; operational amplifier and its applications, power supply module

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Practice on the topics in the principle of engineering electronics as are studied
in EN2051201 course
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : งานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การใช้ เครื่องมือวัด งานตะไบ
พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า งานเจาะ การทาเกลียวด้วยมือ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
Basic Engineering about machine tools; using of measurement instruments;
filing; drilling basic shield metal arc welding; making screw system; instrument and
equipments
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
(1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หน่วยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดไฟฟ้า คุณลักษณะทางสถิติและพลวัตร
การแบ่งประเภทและวัตถุประสงค์ของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ระบบการวัด เทคนิคการวัดแรงดัน
กระแส ด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัล เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น การวัดกาลังไฟฟ้า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ และการวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนาและความจุไฟฟ้า การวัดความถี่
และคาบเวลา ออสซิลโลสโคป สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบ
Units and standard of electrical measurement; instrument classification
and characteristics; measurement analysis; measurement of DC and AC current and
voltage using analog and digital instruments; power, power factor, and energy
measurement; measurement of resistance, inductance, and capacitance; frequency and
period/time-interval measurement; noises; transducers; calibration
EN2012202 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-0)
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
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ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
Practice on the topics concerning in the electric instruments and
measurements which are studied in EN2012201 course
EN2012203 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แหล่งพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลัก การของแม่เหล็กไฟฟ้าและการแปลงผันพลังงานกล
ไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก ทฤษฎีและการวิเคราะห์ หม้อแปลงหนึ่งเฟสและสาม
เฟส หลักการของเครื่องจักรกลชนิดหมุน เครื่องจักรกลกระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง
วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง
Energy sources; magnetic circuits; principles of electromagnetic and
electromechanical energy conversion; energy and co-energy in magnetic circuits; theory
and analysis of single phase and three phase transformers; principles of rotating
machines; DC machines; starting method of DC motors; methods of DC motors speed
control
EN2012304 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิเคราะห์เวกเตอร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผันลาปลาซ การใช้ผลการแปลง
ลาปลาซวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การใช้ชุดคาสั่งโปรแกรมสาหรับช่วยในการคานวณและแสดงรูปคลื่น
จากฟังก์ชัน ผลการแปลงลาปลาซจากฟังก์ชันขั้นเฮวีไซด์ อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลง
ผกผันฟูเรียร์ ผลการแปลงแซด และผลการแปลงผกผันแซด
Vector analysis; the Laplace transform; the Inverse Laplace
transformation; using the Laplace transform in electric circuits; using a program for
calculating and showing the signal of the functions; the Heaviside step function; Fourier
series; the Fourier transform; the inverse Fourier transformation; the z transform and
the inverse z transformation control
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EN2012305 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012203 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างเครื่องจักรกลกระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครือ่ งจักรกลเหนี่ยวนาแบบ
หนึ่ งเฟสและสามเฟส สมรรถนะในสภาวะคงตัว และการวิเคราะห์ของเครื่ องจักรกลเหนี่ยวนาและ
เครือ่ งจักรกลซิงโครนัส การป้องกันเครื่องจักรกล
AC machine construction; synchronous machines; single phase and three
phase induction machines; steady state performance and analysis of induction
machines and synchronous machines; protection of machines
EN2012306 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1(0-3-0)
Electrical Machines Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012305 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2012305 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
ฝึ กปฏิ บั ติ การเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของหม้ อ แปลงไฟฟ้ า เครื่ อ งก าเนิ ด กระแสตรง
มอเตอร์กระแสตรง เครื่องกาเนิดซิงโครนัส มอเตอร์ซิงโครนัส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา
Practice on the characteristics of electrical machines as transformer; DC
generator; DC motor; synchronous generator; synchronous motor and induction motor
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน รหัสและมาตรฐานสาหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า รูปแบบของการ
จาหน่ายกาลัง สายไฟฟ้าและเคเบิล รางสาย อุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การคานวณ
โหลด การออกแบบระบบสายไฟฟ้า การปรับปรุงตัวประกอบกาลัง และการออกแบบวงจรคลังตัวเก็บประจุ การ
ออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สายป้อนและการกาหนดสาย
ประธาน ระบบกาลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การคานวณกระแสลัดวงจร ระบบต่อลงดินสาหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า
Basic design concepts; codes and standards for electrical system installation;
power distribution schemes; electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and
apparatus; electrical drawing; load calculation; wiring design; power factor improvement and
capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit design; motor circuit design; load,
feeder, and main schedule; emergency power systems; short circuit calculation; grounding
systems for electrical installation
EN2012307
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EN2012308 ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้ า งระบบไฟฟ้ า ก าลั ง แหล่ ง ก าเนิ ดพลั ง งานไฟฟ้ า และโรงต้ น ก าลั ง พลั ง งาน
หมุนเวียน คุณลักษณะเฉพาะของโหลด วงจรกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบเปอร์ยูนิต คุณลักษณะเฉพาะ
และแบบจาลองของเครื่องกาเนิด คุณลักษณะเฉพาะและแบบจาลองของหม้อแปลงกาลัง พารามิเตอร์
และแบบจาลองของสายส่งไฟฟ้า พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจาลองเคเบิล อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในระบบไฟฟ้ากาลังและการบาดเจ็บ
Electrical power system structure; sources of electric energy and
renewable energy power plants; load characteristics; AC power circuits; per unit system;
generator characteristics and models; power transformer characteristics and models;
transmission line parameters and models; cable parameters and models; power system
equipment; causes of accidents in electrical power system and injuries
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power System Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012308 ระบบไฟฟ้ากาลัง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานระบบไฟฟ้ากาลัง การคานวณวงจรข่ายของระบบส่งจ่ายและระบบจาหน่าย ความรู้
เบื้องต้นของเครือ่ งกาเนิดแบบกระจายตัว พื้นฐานของโหลดโฟล์ว การควบคุมโหลดโฟล์ว พื้นฐานของการคานวณ
ฟอลต์ การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง การดาเนินงาน
เชิงเศรษฐศาสตร์ การต่อลงดินในทางปฏิบัติ แรงดันไฟฟ้าย่างก้าวและแรงดันไฟฟ้าสัมผัส
EN2012309

Basics of electrical power system; transmission and distribution networks calculation;
introduction to distributed generation; fundamentals of load flow; load flow control; fundamentals of
fault calculation; symmetrical and unsymmetrical short circuit analysis; power system stability;
economic operation; practical grounding; step and touch voltage

EN2012310 ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
1(0-3-0)
Electrical Power System Analysis Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2012309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2012309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
Practice on the topics in the electrical power system analysis as are
studied in EN2012309 course
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EN2012311 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง ไดโอดก าลั ง ไทริ ส เตอร์
ทรานซิสเตอร์กาลังชนิดไบโพลาร์ มอสเฟตกาลัง ไอจีบีที คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุแม่เหล็ก หม้อแปลง
กาลัง หลักการของวงจรแปลงกาลังไฟฟ้า วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง วงจรแปลง
กาลังไฟฟ้ากระแสสลั บเป็นกระแสสลับ วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง วงจรแปลง
กาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ
Characteristics of power electronics devices; power diode, thyristors,
bipolar power transistor, power MOSFET, IGBT; characteristics of magnetic material;
power transformer; principles of power converter - AC to DC converter, AC to AC
converter, DC to DC converter, DC to AC converter
EN2012312 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1(0-3-0)
Power Electronics Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012311 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2012311 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2012311 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Practice on the topics in the power electronics as studied in EN2012311
course
EN2012313 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ไ ฟฟ้ า แรงดั น สู ง และแรงดั น เกิ น ในระบบไฟฟ้ า ก าลั ง การสร้ า งไฟฟ้ า แรงสู ง
เพื่อทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวน์
ในก๊าซ ฉนวนเหลว ฉนวนแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง แรงดันเกิน ฟ้าผ่าและการป้องกัน การ
ประสานสัมพันธ์ทางฉนวนในระบบไฟฟ้า
Uses of high voltage and over voltage in power systems; generation of
high voltage for testing; high voltage measurement techniques; electric field stress and
insulation techniques; breakdown of gas; liquid and solid dielectric; high voltage testing
techniques; over voltage; lightning and protection; insulation coordination
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EN2012314 โรงต้นกาลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
Power Plants and Substations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าพลังดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้ อ นร่ ว ม โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ า โรงไฟฟ้า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แหล่ งพลั ง งานทดแทนจากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้ภิภพ พลังงานคลื่น ประเภทของสถานี
ไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ของสถานีไฟฟ้าย่อย การออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่าสาหรับสถานี
ไฟฟ้าย่อย ระบบดิน
Load curve; diesel power plant; steam power plant; gas turbine power
plant; combined cycle power plant; hydro power plant; nuclear power plant;
renewable energy sources, solar, wind, biomass, geothermal, wave energy, types of
substation; substation equipment; substation layout; lightning protection for substation;
grounding systems
EN2012415 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สาเหตุและสถิติของฟอลต์ พื้นฐานทางปฏิบัติของการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือและ
ทรานส์ดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการป้องกันฟอลต์ลงดิน
การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบวัดระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์
แบบนาร่อง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องกาเนิด การป้องกันในเขตของบัส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิตอล
Causes and statistics of faults; fundamentals of protection practices;
instrument transformer and transducers; protection devices and protection systems;
overcurrent and earth fault protection; differential protection; transmission line
protection by distance relaying; transmission line protection by pilot relaying; motor
protection; transformer protection; generator protection; bus zone protection;
introduction to digital protection devices
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EN2012416 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
1(0-3-0)
Power System Protection Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012415 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2012415 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชา EN2012415 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
Laboratory experiments on the topics concerning in the power system
protection which are studied in EN2012415 course
(2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
EN2012317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(1-0-2)
Electrical Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การจัดทาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า การนาไปเขียนเป็นปริญญานิพนธ์ การนาเสนอ
หัว ข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าจากการเรียนวิช าพื้นฐาน และวิช าเฉพาะที่ได้เรียนในรายวิช าที่
ผ่านมาแล้ว
The project in electrical engineering guidelines for thesis writing and
presentation of project topics from advanced courses taken
EN2012418 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-9-0)
Electrical Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012317 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างสรรค์ห รือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้ วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขโดย
น าเอาความรู้ ที่ศึ กษามาประยุ ก ต์ใ ห้ เ หมาะสมกั บงาน และให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด ส่ งเสริม ให้ เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานตามรูปแบบการทางานเป็นทีม
Creating or improving designed project; analyzing and solve the problem
by applying the knowledge to suitable to the work that most efficient workmanship;
encourage creativity for production; focus on interoperability is based on teamwork
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2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education processes; selecting establishments and job
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional
ethics; quality system and safety; report writing and presentation delivery
EN2012419 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6(0-40-0)
Cooperative Education for Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานใน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์ จัดทารายงานการปฎิบัติงานหรือ
รายงานทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เบี่ยงและอาจารย์นิเทศ
Practics working in electrical engineering as an employee according to the
position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or
project report under the supervision of the supervisor and teacher
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
EN2012420 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-40-0)
Electrical Engineering Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นาความรู้จากด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการจริง โดยมีเวลา
ฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
Practics on Electrical engineering by working in a workplan for at least
eight weeks
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EN2012421 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Case Studies for Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ใช้กรณีศึก ษาตัว อย่า งที่เกี่ยวข้องกับ วิศ วกรรมไฟฟ้า เพื่อศึก ษาวิธีการและขั้นตอน
ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
Use of Electrical Engineering related case studies as examples to learn
methods and procedures used for solving engineering problems
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
Fundamental of Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และกาลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า แนะนาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และ
การใช้งาน แนวคิดของระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องวัดไฟฟ้า
Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers;
introduction to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of
three-phase systems; method of power transmission; introduction to some basic
electrical instruments
EN2013202 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(1-6-2)
Electrical Engineering Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า กฎการเดินสายไฟฟ้าและ
ติดตั้งอุปกรณ์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารที่พักอาศัย การเดินสายไฟฟ้าในโรงงานด้วยท่อและราง
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน การเลือกขนาดสาย
อุปกรณ์ป้องกันและคอนแทคเตอร์ วงจรควบคุมและวงจรกาลัง ผังแสดงแบบงานจริง และผังแสดงการ
ติดตัง้

62

Study and practice on fundamentals of electrical engineering technology
; Installing electrical cable rule and equipment Installation ; residential wiring ; factory
wiring with conduit and wire way ; single-phase and three-phase AC motor control;
symbols of standard; selection of wire sizes, protection devices and contactors; control
circuit and power circuit; working diagram and constructional wiring diagram
EN2013203 ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้
3(2-2-5)
Programmable Logic Control System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลาดับ การเขียนไดอะแกรม
ของรีเลย์การฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือและกระบวนการศึกษาเครื่องควบคุมแบบ
ลาดับที่สามารถโปรแกรมการทางานได้ด้วยการเขียนภาษาคาสั่ง ภาษาคาสั่งบูลลีน ภาษาคาสั่งแลดเดอร์
ไดอะแกรม และภาษาคาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุม การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหลัก
การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบควบคุมให้เหมาะสมกับการทางานในแบบหรือลักษณะต่างๆ
Tools and measuring equipment in process control; wiriting a diagram of
the relay for writing device controls; tools and process control studies sequential;
programmable operation writing language for command; language Boolean ladder
diagram and other; related to control to modify or change the program; technique,
using equipment and control systems suitable for work or other
EN2013304 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Harmonics in Power Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุณภาพและมลพิษในระบบไฟฟ้ากาลัง แหล่งกาเนิดฮาร์มอนิก ผลกระทบจากฮาร์มอนิก
การวั ด ฮาร์ ม อนิ ก มาตรฐานระดั บ ฮาร์ ม อนิ ก การผ่ า นทะลุ ข องฮาร์ ม อนิ ก ในระบบไฟฟ้ า ก าลั ง
การกาจัดฮาร์มอนิก
Quality and pollution in power systems; harmonic sources; harmonic
effects; harmonic measurements; standard of harmonic level; harmonic penetration in
power systems; harmonic elimination
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EN2013305 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากาลังเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basics of Electrical Power System Reliability
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012308 ระบบไฟฟ้ากาลัง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฎของความเชื่ อ ถื อ ได้ เหตุ ก ารณ์ อิ ส ระต่ อ กั น และไม่ อิ ส ระต่ อ กั น ตั ว แปรสุ่ ม
แบบต่อเนื่ องและไม่ต่อเนื่ อ ง ฟังก์ชั น ความหนาแน่นการล้ มเหลว การประยุกต์ใ ช้งานการแจกแจง
แบบทวินาม แบบปัวส์ซองและแบบเลขกาลังในด้ านความเชื่อถือได้ ระบบแบบอนุกรม ระบบซ้าซ้อน
แบบขนาน ระบบซ้ าซ้ อ นบางส่ ว น ระบบซ้ าซ้ อ นแบบส ารอง การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ มิ นิ มั ล คั ต เซ็ ท
กระบวนการมาร์โคฟ ดรรชนีการเกิดไฟขัดข้อง
Rules of reliability; independent and dependent events; discrete and
continuous random variables; failure density function; application of binomial; Poisson
and exponential distributions in reliability; series systems; parallel redundant systems;
partially redundant systems; standby redundant systems; minimal cutset analysis;
Markov process; interruption indices
EN2013306 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้น ของระบบพลังงานและแหล่งพลั งงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหล่ ง
พลังงาน หมุนเวียนในประเทศไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงาน หมุนเวียน
ตัวอย่างพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้ พิภพ ก๊าซชีวภาพ ปฏิกูล
ของแข็งท้องถิ่น พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่
เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน สถานการณ์ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
Introduction to energy systems and renewable energy resources;
potential of renewable resources in Thailand; difference of conventional and
renewable energy technologies; renewable technologies such as solar wind biomass,
geothermal biogas municipal solid waste wave energy fuel cell; energy storages; laws,
regulations and policies of renewable energy; economic situation
EN2013307 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012313 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2012313 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

1(0-3-0)
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ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนในวิชาทฤษฎี EN2012313 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Practice on the topics concerning High Voltage Engineering which are
studied in EN2012313 course
EN2013408 การประสานสัมพันธ์ฉนวน
3(3-0-6)
Insulation Coordination
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2012313 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คลื่นจร แรงดันเกินสวิตชิงระหว่างสายเฟสกับดิน ระหว่างสายเฟสกับสายเฟสและที่
สถานีไฟฟ้าย่อย แรงดันเกินฟ้าผ่าบนสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันสายส่งและสถานีไฟฟ้า ย่อย
จากฟ้าผ่า การเลือกกับดักฟ้าผ่า การประสานสัมพันธ์ฉนวนตาม ไออีซี60071
Traveling wave, switching overvoltage between phase and ground,
between phase and phase and at substation; lightning overvoltage on transmission line
and at substation; lightning protection for transmission line and substation; selection of
lightning arrester; insulation coordination according to IEC60071
EN2013409 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Safety
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ภาวะภัยจากไฟฟ้าและมาตราการความปลอดภัยทางไฟฟ้า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บจากไฟฟ้า ภัยจากไฟฟ้าดูด(ช็อต) แรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว ไฟฟ้าสถิต ประกายไฟ
จากการอาร์กและการป้องกัน ภาวะการแยกทางกันทางไฟฟ้า การต่อระบบดินในทางปฏิบัติ การต่อฝาก
และการชิลด์ การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร คาแนะนาความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้าสาหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่าและสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทางาน
Electrical Hazards and safety measures; causes of electrical accidents and
injuries; electric shock; step and touch potentials; electrostatic discharge (EDS);
electrical arc flash and protection; electrical isolation; practical grounding, bonding and
shielding; electrical safety testing; circuit protection devices; electrical safety guidance
for low-voltage and high-voltage systems; electrical safety in the workplaces

65

EN2013410 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แสงสว่าง ตาและการมองเห็น สีและการจาแนกสีแหล่งกาเนิดแสงดวงโคม และสภาวะ
แวดล้ อ มต่ า งๆ ของแสงสว่ า ง เทคนิ ค การออกแบบแสงสว่ า งภายในและภายนอกอาคาร โดยใช้
แนวทางการประหยัดพลังงาน
Light, eye and vision; color and color classification of light; source
luminaries and effecting of environment to lighting; interior; exterior lighting techniques
base on principles of energy saving
EN2013411 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Selected Topics for Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมเนื้อหาวิชาการที่เน้นใน
ความเป็นวิศวกรไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
Modern knowledge in electrical engineering with academic emphasis in
covering up an electrical engineer
EN2053301 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
3(2-3-4)
Digital Circuits and Logic Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบจานวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบมีและ
ไม่มีค่าประจาตาแหน่ง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ พีชคณิตบูลีน ผังคาร์โนห์ การออกแบบ
วงจรคอมไบเนชันลอจิก การออกแบบวงจรซีเควนเซียลลอจิก วงจรแปลงสัญ ญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล
และดิจทิ ัลเป็นอนาล็อก หน่วยความจา และการประยุกต์วงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม
Number system and code; conversion of the base number; decimal
representation of a binary number with and without the weight value position; addition,
subtraction, multiplication, division the number base; Boolean algebra; Karnaugh map;
combinational circuit design; sequential logic design; conversion of analog to digital
circuit and vice versa; memory and digital circuits applications for industry
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EN2053302 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-3-4)
Microprocessor
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้ น ฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ แ ละไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปั ต ยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม พอร์ต ระบบอินเตอร์รัปต์
ไทเมอร์และเคาน์เตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
Basic of microprocessors and microcontroller; microprocessor
architecture and microcontroller architecture; writing programming control; port,
interrupt systems, timer and counter, and their applications
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน

1

นายศุภวุฒิ
เนตรโพธิ์แก้ว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

Ed.D. Educational
Administration
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

2

นายพิชญ
ดาราพงษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า

3

4

5

นายพูนศรี
วรรณการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายสุรสิทธิ์
ประกอบกิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายอรุณ
ชลังสุทธิ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อส.บ.
ค.อ.ม.
อส.บ.

สถาบันการศึกษา, พ.ศ.

University of Northern
Philippines, Philippines, 2015
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2547
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2530
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,2552

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564

12 12 12 12

10 10 10 10

12 12 12 12

วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2536

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2556
วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยปทุมธานี, 2545
บริหารอาชีวและ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เทคนิคศึกษา
พระนครเหนือ, 2538
เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
อุตสาหกรรม
พระนครเหนือ, 2527

12 12 12 12

10 10 10 10

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

สถาบันการศึกษา, พ.ศ.

ภาระการสอนต่อ
สัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564

1

นายสุรเชษฐ
เดชฟุ้ง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538

10 10 10 10
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

สถาบันการศึกษา, พ.ศ.

ภาระการสอนต่อ
สัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564

2

3

นายสาคร
วุฒิพัฒนพันธุ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายณัฐพงศ์
พันธุนะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2546

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
บธ.ม. การจัดการ
อุตสาหกรรม
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

4

5

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545

12 12 12 12

12 12 12 12

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 2539

นายนัฐโชติ
รักไทยเจริญชีพ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

รอง
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศาสตราจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553

นายพสิษฐ์
สุวรรณภิงคาร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

Northumbria University at
Newcastle, UK, 2012

12 12 12 12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2554
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วข.เทเวศร์, 2544

Ph.D. Electrical
Power
M.Sc. Engineering

12 12 12 12

Northumbria University at
Electrical Power Newcastle, UK, 2007

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2548

6

นายมนัส
บุญเทียรทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ปร.ด. เทคโนโลยี
ผู้ช่วย
เทคนิคศึกษา
ศาสตราจารย์
ค.อ.ม. เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
12 12 12 12
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2558
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2542
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2536
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

สถาบันการศึกษา, พ.ศ.

ภาระการสอนต่อ
สัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564

7

8

นายพนา
ดุสิตากร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
ปร.ด. เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์
เทคนิคศึกษา
ค.อ.ม. เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556

12 12 12 12

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วข.เทเวศร์, 2540

นายเวทรินทร์
ธัญสิประเสริฐ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายธนารัตน์
ตันมณีประเสริฐ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายอานนท์
สิงห์เสถียร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 12 12 12 12
ศาสตราจารย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541
อาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 12 12 12 12
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547

11

นายสมเกียรติ
ทองแก้ว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

12

นายอดิศักดิ์
วิริยกรรม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผู้ช่วย
วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
12 12 12 12
ศาสตราจารย์
ราชมงคลธัญบุรี, 2550
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2541
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2527
อาจารย์
ค.อ.ม. บริหารอาชีวะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 10 10 10 10
และเทคนิคศึกษา พระนครเหนือ, 2537
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2525

9

10

อาจารย์

วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

12 12 12 12

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้บั ณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้ นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหาหรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วมโครงงาน
จานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมู ล วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงาน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและ/หรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานให้นักศึกษาดาเนินโครงงานที่ได้ศึกษาไว้ ในวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนรายงานที่สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
โครงงานนั้นแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีสังคมกว้างขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือกรณีทางานโครงงานด้านเครื่องทดสอบ มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการตามแผน
ในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกาหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มี ค ว า มรู้ ใน ศา ส ตร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อง ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน สามารถประยุ กต์ใ ช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบ
วิ ช าชี พ ของตน และการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
(2) มี ค วามสามารถในการท างานร่ ว มกั บ
ผู้อื่น มีทักษะในการบริหารจัดการและ
ทางานเป็นหมู่คณะ
(3) มี ทั ก ษะในการออกแบบ พั ฒ นาและ
แก้ปัญหางานเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องครอบคลุมเนื้อหาตามที่สภาวิศวกร
กาหนด และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง

ภาคปฏิ บั ติ ข องรายวิ ช าต่ า งๆ และโครงงาน ควรจั ด แบบ
คณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
มีวิชาโครงงานวิศวกรรม เพื่อให้บูรณาการองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้
ในการออกแบบ พัฒนา และแก้ปัญหางานตามข้อกาหนดของโจทย์
ปัญหาที่ได้รับ
(4) มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทย มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้นาเสนอ
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับ
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้ ผู้สนใจภายนอก ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณทีด่ ี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1)
สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิช าชีพมาสื่ อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลื อกสื่ อ และเครื่องมือในการสื บค้ น เก็บ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมื อทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ในรายวิช าต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ส ถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
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(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้
ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่อง
ก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
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ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

1











ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
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ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

คุณธรรม จริยธรรม









ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลขการ
ระหว่างบุคคล
สื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
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ความรู้
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ทักษะทาง
ปัญญา
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สถิติเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
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ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2500101
GE2810102
GE2500103
GE2500104
GE2500105
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

83

8084

3.2

หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์

สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผู้ น าและผู้ ตาม สามารถท างานเป็ นหมู่ คณะ สามารถแก้ไขข้อขั ดแย้ งตามล าดั บ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ด้ว ยวิธีการที่เ หมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ เครื่องมือ ที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่ วนรวม
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พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรั บ ตั ว และทางานร่ ว มกับ ผู้ อื่น ทั้ งในฐานะผู้ น าและผู้ ตามได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถวางตัว ได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ห รือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย
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ST2031101 แคลคูลสั 1 สาหรับวิศวกร
ST2031102 แคลคูลสั 2 สาหรับวิศวกร
ST2031201 แคลคูลสั 3 สาหรับวิศวกร
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

3

EN2011205 วงจรไฟฟ้า
EN2011206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
EN2011310 ระบบควบคุม
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม


EN2031103 วัสดุวิศวกรรม


EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม


EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

EN2051202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
 
วิศวกรรม
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1   
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5




    

  
   
  

 

 

 

6. ทักษะพิสัย

1

2

3
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





                        

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
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5. ทักษะการวิเคราะห์ 6. ทักษะพิสัย
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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EN2012201 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
EN2012202 ปฏิบัติการเครื่องมือและ
การวัดทางไฟฟ้า
EN2012203 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
EN2012304 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
EN2012305 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
EN2012306 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
EN2012307 การออกแบบระบบไฟฟ้า
EN2012308 ระบบไฟฟ้ากาลัง
EN2012309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
EN2012310 ปฏิบัติการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้ากาลัง

2 3 4 5



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3 4


5

1

2





3 4 5 1
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5. ทักษะการวิเคราะห์ 6. ทักษะพิสัย
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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EN2012311 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
EN2012312 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
EN2012313 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
EN2012415 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
EN2012416 ปฏิบัติการป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากาลัง
EN2012314 โรงต้นกาลังและ
สถานีไฟฟ้าย่อย
EN2012317 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า
EN2012418 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
EN2002301 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
EN2012419 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
EN2012420 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
EN2012421 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

2 3 4 5 1

 



 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ







 













 










  
 

 






 





  

                       
                           
                           
                        

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
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5. ทักษะการวิเคราะห์ 6. ทักษะพิสัย
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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EN2013202 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
EN2013203 ระบบควบคุมแบบลาดับที่

โปรแกรมได้
EN2013304 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากาลัง

EN2013305 ความเชื่อถือได้ของระบบ

ไฟฟ้ากาลังเบื้องต้น
EN2013306 พลังงานหมุนเวียน

EN2013307 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

EN2013308 การประสานสัมพันธ์ฉนวน

EN2013409 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า

EN2013410 วิศวกรรมการส่องสว่าง


2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ






แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์ 6. ทักษะพิสัย
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

EN2013411 หัวข้อเลือกทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า



EN2053301 วงจรดิจิทัลและการ
ออกแบบลอจิก
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EN2053302 ไมโครโปรเซสเซอร์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
สถาบั น การศึกษาต้องกาหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้ จบการศึกษาทุกคนมีผ ลการ
เรียนรู้ อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีนรู้ของนักศึกษาหลั งส าเร็จการศึกษา เพื่ อ
นามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลั กสูตร
อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้า
ทางานในสถานประกอบบการนั้นๆ
3) การประเมิน จากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2560
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจั ยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรกและที่ไม่ใช่วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่ วนร่ว มในกิจ กรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งเสริมการ
ทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่การปฏิบัติ
กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานามาตรฐานระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่การพัฒนา
หลักสูตรใหม่หรือปรับปรุง เป็นดังนี้
1) ให้สถาบันพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้ อ
ต่างๆ ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
2) สถาบั น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ว ยกรรมการ
อย่ า งน้ อย 5 คน โดยมี อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก สู ต รอย่ างน้อย 2 คน ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากเป็น
หลักสูตรเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมควบคุมให้มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1
คน เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อ งกับมาตรฐานคุณวุฒิระดัปริญ ญาตรี สาขา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ โดยมี หั ว ข้ อ ของหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแบบ มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
3) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อ 2) นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ของตนมีคุณลั กษณะเด่น หรื อพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิ ชาเดียวกันของ
สถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา และปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่
จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
โดยให้ แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียรรู้จากหลั กสู ตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือ ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
4) จัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ
มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลาดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละ
รายวิชาจะทาให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯต้องมอบหมายให้ภาควิชา/
สาขาวิชา จัดทารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
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5) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ เพื่ออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งได้จัดทา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกาหนดระบบและกลไกของการ
จั ด ท าและอนุ มั ติ ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน
6) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให้เปิดสอนแล้ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับแต่สภาสถาบันฯอนุมัติ
7) เมื่อสภาสถาบันฯอนุมัติตามข้อ 5) แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
8) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา
ที่ตนรั บ ผิดชอบ พร้ อมปั ญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหั วข้ออย่างน้อยตามแบบ
มคอ. 5 (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม) ให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รปร ะมวล/วิ เ คราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ลการด าเนิ น การ และจัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
หลักสูตรในภาพรวมประจา ปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ
มคอ.7 (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กลยุ ทธ์การสอน กลยุ ทธ์การประเมินผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้น และหาก
จาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทาได้
9) เมื่อครบรอบหลั กสู ตร ให้ จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลั กสู ตร โดยมีหั ว ข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับ
การรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และ/หรือการดาเนินการ ของหลักสูตรต่อไป
1.2 การเผยแพร่ ห ลัก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ ซึ่ ง บั น ทึ ก
ในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชน์ต่อการกากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือทางานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลสาหรับผู้ประกอบการ สั งคม
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และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ง
บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Quaifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได้เปิด
สอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1) เป็ น หลั กสู ตรที่ได้รั บ อนุ มัติจ ากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
2) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ก าหนดไว้ ใ นรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี
นับตั้งแต่ เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้กาหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน
คุ ณ ภาพจะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตริ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ กาหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่
3) หลั กสู ตรใดที่ไม่ ได้รั บ การเผยแพร่ ให้ ส ถาบันอุ ดมศึ กษาด าเนิน การปรับปรุงตามเงื่ อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาหนดจากผลการประเมินต่อไป
4) กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ ดี ขึ้ น ไปหรื อเป็ น ไปตามที่ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ริ ญ ญาตร สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์
กาหนดทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฎว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาถอนการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รนั้ น จนกว่ า
สถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกากับดูแลให้แต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ของ
สภาวิศวกรพร้อมทั้งได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่องในทุกหลักสูตรที่สภาวิศวกรบังคับ
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจาทุก ปี และแจ้ง ผลการสารวจให้กับ คณะได้รับ ทราบเพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ การปรับ ปรุง พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

97

94
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
ทั้งด้านวิชาการและกิจ การนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่องทั่ วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่ง
สามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยตรง
หรือผ่านช่องทางอื่น เช่น กล่องร้องเรียนที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ และร้องเรียนผ่านอีเมล์
4. อาจารย์
เป็นไปตามข้อบังคับ สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม พ.ศ. 2554 ข้ อ 10 ประธานหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
และอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใดอย่างน้อยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาอย่างน้อย
สองระดั บ ในสาขาวิ ศ วกรรมนั้ น หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาหนึ่ ง ระดั บ ในส าขา
วิศวกรรมนั้นและมีตาแหน่งทางวิ ชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้าน
การสอนในสาขาวิศวกรรมนั้นอย่างน้อยสิบปี
2) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์
3) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์
ข. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์
อย่างน้อย สามปี
ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546
4) อาจารย์ ผู้ส อนวิช าพื้น ฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิช าพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
5) อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์
ข. สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอื่นนอกจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่สาเร็จการศึกษา
ไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาโททางวิ ศ วกรรมศาสตร์ และมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนทาง
วิศวกรรมศาสตร์ อย่างน้อยห้าปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ

98

95
ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546
อาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งทาหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อยสองคน
ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจาเป็น
คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาหลักสู ตรตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะ มี ก ระบวนการก าหนดสาระส าคั ญ ของหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วิสั ย ทั ศน์ ข องมหาวิ ทยาลั ย และบริ บ ทที่เ ปลี่ ย นแปลงของสั งคม มีก ระบวนการทบทวนและปรั บปรุ ง
หลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ตรให้ ความส าคั ญ กับ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิช า โดยค านึง ถึ ง ความรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลั กสู ตรกาหนดให้ มีการประเมิน ผู้ เรี ยนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูล ที่ได้มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีการบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอนโดยมี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ห้ อ งสมุ ด และ
สื่ อสารสนเทศที่ มี ความเพี ย งพอส าหรั บ การจั ดการเรี ยนการสอนทุ กหลั กสู ตร รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น
ความพึ งพอใจต่อสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ของผู้ ใช้บริ การ หลั กสู ตรมีส ถานประกอบที่ มีการลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกสหกิจศึกษาและแหล่งข้อมูลการทาวิชาโครงงานวิศวกรรม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ภาคผนวก ง ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ภาคผนวก ฉ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ภาคผนวก ช

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับ บริษัท แกรนด์ ดิจิตอล จากัด

ภาคผนวก ซ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ภาคผนวก ค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร 1. เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรี ที่มีความ
รอบรู้ แ ละความสามารถปฏิ บั ติ ก ารในด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อฝึกให้บัณฑิตเป็นวิศวกรที่มีความคิด
ริ เ ริ่ ม มี กิ จ นิ สั ย ในการค้ น คว้ า และปรั บ ปรุ ง
ตนเอง ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลัก
วิ ช าการที่ มี ก ารวางแผน และควบคุ ม อย่ า ง
รอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร
ความสํ า นึ ก ในจรรยาบรรณวิ ศ วกร ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคมของบัณฑิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

3. รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง

หน่วยกิตรวม
148 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
110 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
04-112-201 วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า:
ส่ ว นประกอบของ
วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโนด
เมช และระเบียบวิธีวงจร ค่าความต้านทาน ค่า
ความเหนี่ยวนํา และค่าความเก็บประจุ วงจร
อันดับที่หนึ่ง และวงจรอันดับที่สอง เฟสเซอร์
ไดอะแกรม กําลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับและ
ระบบไฟฟ้าสามเฟส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตามมาตรฐาน
สภาวิชาชีพ
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น วิ ศ วกรที่ มี
ความคิ ด วิ เ คราะห์ การริ เ ริ่ ม พั ฒ นา มี กิ จ
นิสัยในการค้นคว้า และปรับปรุ งตนเองให้
ก้ า วหน้ า อยู่ เ สมอ สามารถแก้ ปั ญ หาด้ ว ย
หลักการและเหตุผล ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ พื่ อ ต อ บ โ จ ท ย์ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0
1.2.3 เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม
มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต อดทนขยั น หมั่ น เพี ย ร สํ า นึ ก ใน
จรรยาบรรณวิ ศ วกร ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
หน้าที่และสังคม
หน่วยกิตรวม
147 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
111 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
EN2011205 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: คําจํากัดความและหน่วย
องค์ ประกอบของวงจร กฏของเคอร์ ซอฟฟ์
และทิศทางอ้างอิง แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กราฟของข่ายวงจร ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน
ความเหนี่ยวนํา และความจุ การวิเคราะห์
แบบโนดและเมช ทฤษฎี ข องเทเวนิ น และ
นอร์ ตั น วงจรอั น ดั บ หนึ่ ง และอั น ดั บ สอง
คลื่ น แบบไซน์
เฟสเซอร์ ไ ดอะแกรม
การวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณไฟฟ้ า กระแสสลั บ
ในสถานะคงตั ว
กํ า ลั ง ในวงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ ระบบสามเฟส
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3(3-0-6) EN2011207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา: สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย์
ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การพา
และการนํากระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็กสถิตย์
ความเหนี่ ย วนํ า สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์

04-112-314 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: ระบบควบคุมแบบวงรอบ
เ ปิ ด แ ล ะ ว ง ร อ บ ปิ ด ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ย โ อ น
แบบจําลองคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม การ
วิเคราะห์บล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการ
ไ ห ล ข อ ง สั ญ ญ า ณ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ผลตอบสนองเชิ ง เวลาและเชิ ง ความถี่ การ
ออกแ บ บ ร ะ บ บ ค วบ คุ ม กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เสถียรภาพเชิงความถี่โดยใช้ วิธีในควิสต์เร้าท์
และเฮอร์ วิ ต ซ์ โบดรู้ ต โลกั ส และนิ โ คชาร์ ต
ชนิ ด ของการควบคุ ม และการชดเชยระบบ
ควบคุม
04-112-203 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: หน่วยการวัดและมาตรฐาน
ของเครื่องมือวัดไฟฟ้า คุณลักษณะทางสถิติ
และพลวัตร การแบ่งประเภทและวัตถุประสงค์
ของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ระบบการวัด
เทคนิคการวัดแรงดัน กระแส ด้วยเครื่องมือวัด
แบบอนาล็ อกและแบบดิ จิ ตอล บทนํ าของ
เครื่ อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ้ า พื้ น ฐาน เช่ น การวั ด
กําลังไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์ และพลังงาน การวัด
ความต้านทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุไฟฟ้า
การวัดความถี่และคาบเวลา ออสซิลโลสโคป
สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์

คําอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์เวกเตอร์
สนามไฟฟ้ า สถิ ต ศั ก ย์ แ ละพลั งงาน ตั ว นํ า
และไดอิเล็กทริก ความจุ กระแสการพาและ
การนํ า ผลเฉลยของสมการลาปลาซและ
ส ม ก า ร ปั ว ส์ ซ ง ค ว า ม ต้ า น ท า น
ส น า ม แ ม่ เ ห ล็ ก ส ถิ ต วั ส ดุ แ ม่ เ ห ล็ ก
ค ว า ม เ ห นี่ ย วนํ า ก ร ะ แ ส กา ร ก ร ะ จั ด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการ
แมกซ์เวลล์
EN2011310 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า: แบบจํ า ลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องระบบ ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอน
แบบจําลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่ แบบจําลองพลวัตและผลตอบสนอง
พลวั ต ของระบบ ระบบอั น ดั บ หนึ่ ง และ
อันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปิดและ
วงรอบปิ ด การควบคุ มแบบป้อ นกลับ และ
ความไว ชนิดของการควบคุมแบบป้อนกลับ
แ นว คิ ด แ ล ะ เ งื่ อน ไ ขข อง เ ส ถี ย ร ภ า พ
ของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพแบบต่างๆ
EN2012201 เครื่องมือและการวัดทาง
ไฟฟ้า
3(3-0-6)
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า: หน่ ว ยการวั ด และ
มาตรฐานของเครื่องมือวัดไฟฟ้า คุณลักษณะ
ทางสถิติและพลวัตร การแบ่งประเภทและ
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์
ระบบการวัด เทคนิคการวัดแรงดัน กระแส
ด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัล
บทนําของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น
การวั ดกํ าลั งไฟฟ้ า เพาเวอร์ แฟคเตอร์ และ
พลังงาน การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนํา
และความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และคาบเวลา
อ อ ส ซิ ล โ ล ส โ ค ป สั ญ ญ า ณ ร บ ก ว น
ทรานสดิวเซอร์ และการสอบเทียบ
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04-112-206 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) EN2012203 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: แนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า: แหล่ ง พลั ง งาน วงจร
หลั ก การเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า วงจรแม่ เ หล็ ก แม่เหล็ก หลักการของแม่เหล็ก ไฟฟ้า และ
หลั ก การแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า และการเปลี่ ย น การแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและ
พลั งงานกลไฟฟ้ า พลั งงานและพลั งงานร่ ว ม พลั ง งานร่ ว ม หลั ก การของเครื่ อ งจั ก รกล
ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่ง ชนิดหมุน เครื่องจักรกลกระแสตรง วิธีการ
เฟสและสามเฟส หลัก การของเครื่องจักรกล เริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุม
ไฟฟ้าชนิดหมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ความเร็วมอเตอร์กระแสตรง เครื่องจักรกล
การเริ่มหมุน และการควบคุมความเร็วรอบของ กระแสสลั บ ทฤษฎี แ ละการวิ เ คราะห์
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
หม้อแปลงหนึ่งเฟส และสามเฟส
04-113-302 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
EN2012304 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: วิเคราะห์เวกเตอร์ ผลการ คําอธิบายรายวิชา: วิเคราะห์เวกเตอร์ ผล
แปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผัน ลาปลาซ การแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผั น
การ ใช้ ผล กา รแ ปล งลา ปล าซ วิ เ คร าะ ห์ ลาปลาซ การใช้ ผ ลการแปลงลาปลาซ
วงจรไฟฟ้า การใช้ชุด คําสั่ งโปรแกรมสํา หรั บ วิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า การใช้ ชุ ด คาสั่ ง
ช่ ว ยในการคํ า นวณและแสดงรู ป คลื่ น จาก โปรแกรมสาหรั บ ช่ ว ยในการคํ า นวณและ
ฟั ง ก์ ชั น ผลการแปลงลาปลาซจากฟั ง ก์ ชั น แสดงรู ปคลื่น จากฟั งก์ ชัน ผลการแปลง
ขั้นบั นไดของเฮฟวิ ไซด์ อนุกรมฟู เรี ยร์ ผลการ ลาปลาซจากฟังก์ชันขั้นเฮวีไซด์ อนุกรม
แปลง z และผลการแปลงผกผัน z
ฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลง
ผ ก ผั น ฟู เ รี ย ร์ ผ ล ก า ร แ ป ล ง แ ซ ด แ ล ะ
ผลการแปลงผกผันแซด
04-112-307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) EN2012305 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า : โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า : หม้ อ แปลงในระบบ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและ สามเฟส โครงสร้างเครื่องจักรกลกระแสสลับ
การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เครื่ อ งจั ก รกลซิ ง โครนั ส เครื่ อ งจั ก รกล
หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า เหนี่ ย วนํ า แบบหนึ่ ง เฟสและสามเฟส
แบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส การเริ่ม สมรรถนะในสถานะคงตัวและการวิเคราะห์
หมุ น ของมอเตอร์ เ หนี่ ย วนํ า การควบคุ ม ข อ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล เ ห นี่ ย ว นํ า แ ล ะ
ความเร็วของมอเตอร์เหนี่ย วนําแบบหนึ่งเฟส เครื่ อ งจั ก รกลซิ ง โครนั ส โครงสร้ า งและ
และสามเฟส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
สมรรถนะของมอเตอร์หนึ่งเฟส การป้องกัน
เครื่องจักรกล
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04-112-313 การออกแบบระบบไฟฟ้า

EN2012307 การออกแบบระบบไฟฟ้า

3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: หลักการพื้นฐานของการ
ออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อกําหนด
ผังการจ่ายกําลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล
รางเดิ น สายไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทาง
ไฟฟ้า การคํานวณภาระทางไฟฟ้า การปรับปรุง
ตัวประกอบกําลัง และการออกแบบวงจรตัวเก็บ
ประจุ การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์
เครื่ อ งใช้ ภาระโหลด สายป้ อ น และสาย
ประธาน ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การคํานวณกระแส
ลัดวงจร ระบบสายดินสําหรับการติดตั้งไฟฟ้า

3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน
รหัสและมาตรฐานสําหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า
รูป แบบของการจํ าหน่ ายกํ าลั ง สายไฟฟ้ าและ
เคเบิล รางสาย อุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้า การคํานวณโหลดและการ
ประมาณโหลด การออกแบบระบบสายไฟฟ้ า
การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง และการออกแบบ
วงจรคลังตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสง
สว่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ การออกแบบวงจร
มอเตอร์ โหลด สายป้อ นและการกํ า หนดสาย
ประธาน ระบบกําลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การคํานวณ
กระแสลัดวงจร การประสานของอุปกรณ์ป้องกัน
ระบบการต่ อ สาย ระบบต่ อ ลงดิ น สํ า หรั บ การ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
EN2012308 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)

04-112-205 ระบบไฟฟ้ากําลัง

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา: ความรู้พื้นฐานและโครงสร้าง
ของระบบไฟฟ้ากําลัง ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวและ
ระบบเปอร์ ยูนิ ต ระบบกํ าเนิด ไฟฟ้ า ระบบส่ ง
จ่ายไฟฟ้า ระบบจําหน่ายไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
ย่อย พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า ความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้า ค่าคงที่ทั่วไป
ของสายส่งไฟฟ้า การคํานวณการส่งกําลังไฟฟ้า
และแรงดั น ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ แ ละมาตรฐานการ
ติดตั้งระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้ากําลัง

คําอธิบายรายวิชา: โครงสร้างระบบไฟฟ้ากําลัง
แหล่ ง กํ า เนิ ด พลั ง งานไฟฟ้ า และโรงต้ น กํ า ลั ง
พลังงานหมุนเวียน คุณลักษณะเฉพาะของโหลด
ระบบเปอร์ ยู นิ ต คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะและ
แบบจําลองของเครื่องกําเนิด คุณลักษณะเฉพาะ
แ ล ะ แ บ บ จํ า ล อ ง ข อ ง ห ม้ อ แ ป ล ง กํ า ลั ง
พารามิ เ ตอร์ แ ละแบบจํ า ลองของสายส่ งไฟฟ้ า
พารามิ เ ตอร์ เ คเบิ ล และแบบจํ า ลองเคเบิ ล
อุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ากําลัง สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุในระบบไฟฟ้ากําลังและการบาดเจ็บ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

04-112-311 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: โครงสร้างระบบไฟฟ้ากําลัง
วงจรกํ า ลั ง ไฟฟ้ า กระแส ระบบต่ อ หน่ ว ย
คุณลักษณะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและแบบจําลอง
ห ม้ อ แ ป ล งกํ า ลั ง ไ ฟฟ้ า แ ล ะ แ บ บ จํ า ล อ ง
พารามิเตอร์สายส่งและแบบจําลอง พารามิเตอร์
เคเบิลและแบบจําลอง หลักมูลของโหลดโฟล์ว
หลักมูลของการคํานวณฟอลต์

EN2012309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: วงจรกําลังไฟฟ้ากระแสสลับ
การคํานวณวงจรข่ายของระบบส่งจ่ายและระบบ
จําหน่าย ความรู้เบื้องต้นของเครื่องกําเนิดแบบ
กระจายตัว พื้นฐานของโหลดโฟล์ว การควบคุม
โหลดโฟล์ ว พื้ น ฐานของการคํ า นวณฟอลต์
การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่
สมมาตร เสถี ย รภาพของ ระบบไฟฟ้ า กํ า ลั ง
การดําเนินงานเชิงเศรษฐศาสตร์ การต่อลงดิน
ในทางปฏิ บั ติ แรงดั น ไฟฟ้ า ย่ า งก้ า วและ
แรงดั นไฟฟ้ าสั ม ผั ส ข้ อ แนะนํ า ความปลอดภั ย
ทางไฟฟ้ า สํ า หรั บ ระบบไฟฟ้ า แรงดั น ต่ํ า และ
แรงดันสูง

04-112-311 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6)

EN2012311 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา: คุณลักษณะของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง หลักการเบื้องต้นของวงจร
แปลงกํ า ลั ง ไฟฟ้ า วงจรแปลงกํ า ลั ง ไฟฟ้ า
กระแสสลั บ เป็ น กระแสตรง วงจรแปลง
กําลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง วงจร
แปลงกําลังไฟฟ้ากระแส สลับเป็นกระแสสลับ
วงจรแปลงกําลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง

คํา อธิ บ ายรายวิ ชา: คุ ณลั ก ษณะเฉพาะของ
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กํ า ลั ง ไดโอดกํ า ลั ง
ไทริ ส เตอร์ ทรานซิ ส เตอร์ กํ า ลั งชนิด ไบโพลาร์
มอสเฟตกําลัง ไอจีบีที คุณลักษณะเฉพาะของ
วั ส ดุ แ ม่ เ หล็ ก หม้ อ แปลงกํ า ลั ง วงจรแปลง
กํ า ลั ง ไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น กระแสตรง วงจร
แปลงกํ า ลั งไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น กระแสสลั บ
วงจรแปลงกําลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง
ว ง จ ร แ ป ล ง กํ า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง เ ป็ น
กระแสสลับ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

04-112-311 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: หลักมูลการป้องกัน หม้อแปลง
เครื่องมือวัดและทรานส์ดิวเซอร์ การป้องกันกระแส
เกินและความผิดพร่องลงดิน การป้องกันโดยใช้รีเลย์
ผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์วัดระยะทาง การ
ป้องกันสายส่งโดยใช้ไพล็อตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์
การป้องกัน หม้อแปลง การป้องกันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
การป้องกันบัสโซน

EN2012415 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: สาเหตุและสถิติของฟอลต์
พื้น ฐานทางปฏิบั ติ ของการป้อ งกัน หม้ อ แปลง
เครื่ องมื อและทรานส์ ดิว เซอร์ อุ ปกรณ์ป้อ งกั น
และระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและ
การป้องกัน ฟอลต์ลงดิน การป้องกันแบบผลต่าง
การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบวัดระยะทาง
การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์ แบบนําร่อง การ
ป้ อ งกั น มอเตอร์ การป้ อ งกั น หม้ อ แปลง การ
ป้องกั นเครื่ องกํ าเนิ ด การป้ องกั นในเขตของบั ส
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น แบบ
ดิจิตอล

04-112-321 โรงต้นกําลังและสถานี
ไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)

EN2012314 โรงต้นกําลังและสถานี
ไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา: เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าพลัง
ดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ํา โรงไฟฟ้ากังหันก๊า ซ
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อ นร่ว ม โรงไฟฟ้ าพลั งน้ํ า
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แหล่ ง พลั ง งาน
ทดแทน ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์
ของสถานีไฟฟ้าย่อย การออกแบบสถานีไฟฟ้า
ย่อย การป้องกันฟ้าผ่า ระบบดิน

คําอธิบายรายวิชา: เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าพลัง
ดีเซล โรงไฟฟ้ าพลั งไอน้ํ า โรงไฟฟ้า กังหัน ก๊า ซ
โรงไฟฟ้า พลั งความร้ อ นร่ ว ม โรงไฟฟ้า พลั งน้ํ า
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แหล่ ง พลั ง งาน
ทดแทนจากพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ พลั งงานลม
พลั ง งานชี ว ภาพ พลั ง งานความร้ อ นใต้ ภิ ภ พ
พลั ง งานคลื่ น ประเภทของสถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ย
อุปกรณ์ของสถานีไฟฟ้าย่อย การออกแบบสถานี
ไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่าสําหรับสถานีไฟฟ้า
ย่อย ระบบดิน

131

รายการ
4. รายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
EN2012202 ปฏิบัติการเครื่องมือและ
การวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-0)
คําอธิบายรายวิชา: ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ
หัวข้อที่เรียนในวิชา EN2052201
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
EN2013202 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(1-6-2)
คําอธิบายรายวิชา: ศึกษาวิชาชีพ และปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
กฎการเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ การ
เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารที่พักอาศัย การ
เดินสายไฟฟ้าในโรงงานด้วยท่อและราง การ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลั บหนึ่งเฟส
และสามเฟส สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน การ
เลื อ กขนาดสาย อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และคอน
แทคเตอร์ วงจรควบคุมและวงจรกําลัง ผัง
แสดงแบบงานจริง
และผังแสดงการติดตั้ง
EN2013304 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
คํา อธิ บ ายรายวิ ชา: คุ ณภาพและมลพิ ษ
ในระบบไฟฟ้ากําลัง แหล่งกําเนิดฮาร์มอนิก
ผลกระทบจากฮาร์มอนิก การวัดฮาร์มอนิก
มาตรฐานระดับฮาร์มอนิก การผ่านทะลุของ
ฮาร์ ม อนิ ก ในระบบไฟฟ้ า กํ า ลั ง การกํ า จั ด
ฮาร์มอนิก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
EN2013305 ความเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้ากําลังเบื้องต้น 3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: กฎของความเชื่อถือได้
เหตุ ก ารณ์ อิ ส ระต่ อ กั น และไม่ อิ ส ระต่ อ กั น
ตั ว แปรสุ่ ม แบบต่ อ เนื่ อ งและไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
ฟั ง ก์ ชั นค ว า ม ห น า แ น่ น ก า ร ล้ ม เ ห ล ว
การประยุกต์ใช้งานการแจกแจงแบบทวินาม
แบบปั ว ส์ ซ องและแบบเลขกํ า ลั ง ในด้ า น
ความเชื่ อ ถื อ ได้ ระบบแบบอนุ ก รม ระบบ
ซ้ํ า ซ้ อ นแบบขนาน ระบบซ้ํ า ซ้ อ นบางส่ ว น
ระบบซ้ํ า ซ้ อ นแบบสํ า รอง การวิ เ คราะห์
โดยใช้มินิมัลคั ตเซ็ท กระบวนการมาร์โคฟ
ดรรชนีการเกิดไฟขัดข้อง
EN2013306 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา: บทนําของระบบพลังงาน
และแหล่งพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของ
แหล่ ง พลั ง งาน หมุ น เวี ย นในประเทศไทย
ความแตกต่ า งของเทคโนโลยี พ ลั งงานสั ญ
นิ ย มและพลั ง งาน หมุ น เวี ย น ตั ว อย่ า ง
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
ลม ชีวมวล ความร้อนใต้ พิภพ ก๊าซชีวภาพ
ปฏิกูลของแข็งท้องถิ่น พลังงานคลื่น เซลล์
เชื้ อ เพลิ ง การจั ด เก็ บ พลั ง งาน กฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ และนโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ พลั ง งาน
หมุนเวียน การณ์ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
EN2013307 ปฏิบัติการวิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง
1(0-3-0)
คํา อธิ บ ายรายวิชา: ฝึ กปฏิบั ติ การเกี่ ยวกั บ
หั ว ข้ อ ที่ เ รี ย นในวิ ช าทฤษฎี EN2012313
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

133

รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
EN2013408 การประสานสัมพันธ์ฉนวน
3(3-0-6)
คํา อธิ บายรายวิชา: คลื่ นจร แรงดั นเกิ น
สวิ ต ชิ ง ระหว่ า งสายเฟสกั บ ดิ น ระหว่ า ง
สายเฟสกั บ สายเฟสและที่ ส ถานี ไ ฟฟ้ า
แรงดันเกินฟ้าผ่าบนสายส่งและสถานีไฟฟ้า
การป้องกันสายส่งและสถานีไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
การเลือกกับดักฟ้าผ่า การประสานสัมพันธ์
ฉนวนตาม ไออีซี 60071

ภาคผนวก ง
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์

137

เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิศวกรรรมศาสตร์
เนื้อหาสาระส าคัญในแต่ ละสาขาวิ ชาของสาขาวิศ วกรรมศาสตร์ แบ่ งออกเป็น กลุ่ มความรู้ ต่า งๆ
ซึ่งแต่ละกลุ่มความรู้สามารถอาจจาแนกย่อยเป็นเนื้อหาความรู้ โดยสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้
พื้นฐาน แสดงได้ด้วยตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตารางดังต่อนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากาลัง)
เนื้อหาความรู้

รายวิชาในหลักสูตร

(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)
EN2011205 วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits)
EN2011206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits Laboratory)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
EN2011209 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetics)
(Electromagnetic Fields)
วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
EN2011205 วงจรไฟฟ้า
(Electronic Circuits and Devices)
(Electric Circuits)
EN2011206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits Laboratory)
EN2051201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
EN2051202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม (Engineering Electronics
Laboratory)
(2) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
EN2012201 เครื่องมือและการวัดทาง
(Electrical Measurement and
ไฟฟ้า (Electrical Instruments and
Instruments)
Measurements)
EN2012202 ปฏิบัติการเครื่องมือและ
การวัดทางไฟฟ้า (Electrical
Instruments and Measurements
Laboratory)

1

องค์ความรู้
2 3 4 5 6 7 8
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เนื้อหาความรู้

รายวิชาในหลักสูตร

การทาจาลอง การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบควบคุม
(Control System Modeling, Analysis
and Design)

EN2013309 ระบบควบคุมแบบลาดับ
ที่โปรแกรมได้ (Programmable Logic
Control System)
EN2012307 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
EN2011310 ระบบควบคุม (Control
Systems)

องค์ความรู้
1 2 3 4 5
 

(3) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical
EN2012204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1  
Machines)
(Electrical Machines 1)
EN2012305 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
(Electrical Machines 2)
EN2012306 ปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machines
Laboratory)
EN2013308 การขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า (Electric Drives)
EN2013315 ปฏิบัติการขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า (Electric Drives
Laboratory)
(4) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากาลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
การผลิต ส่งจ่าย และจาหน่ายทาง
EN2012316 โรงต้นกาลังและสถานี 
ไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้าย่อย (Power Plants and
(Electrical Power Generation,
Substations)
Transmission and Distribution)
EN2012308 ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System)
EN2013305 ระบบการผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายตัว (Distributed
Electric Generation System)

6 7 8
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เนื้อหาความรู้

รายวิชาในหลักสูตร

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electric Power System Analysis)

EN2012308 ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System)
EN2012309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
กาลัง
(Electrical Power System
Analysis)
EN2012310 ปฏิบัติการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System Analysis
Laboratory)

การออกแบบ การประมาณการ และ
การติดตั้งทางไฟฟ้า
(Electrical System Design,
Estimation and Installation)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)

EN2012307 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)

EN2012313 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
EN2013314 ปฏิบัติการวิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง
(High-Voltage Engineering
Laboratory)
EN2012414 การป้องกันระบบไฟฟ้า
กาลัง
(Power System Protection)
EN2012415 ปฏิบัติการป้องกันระบบ
ไฟฟ้ากาลัง
(Power System Protection
Laboratory)

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8


 

  



 

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นายศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

Ed.D. (Educational Administration)
University Of Northern Philippines (UNP), Philippines, 2015
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541

การฝึกอบรม

1. ฝึ กอบรมเทคโนโลยี กระบวนการผลิ ตอุ ตสาหกรรม อบรมทางด้ านงานกลไฟฟ้ า
ระบบควบคุมอัตโนมัติ , แม่พิมพ์และชิ้นส่ ว นแม่พิมพ์ โครงการพัฒ นาบุคลากร
ด้วยงบประมาณยุทธศาสตร์ ณ ประเทศสิงค์โปร์ และ ประเทศญี่ปุ่น
2. ฝึ กอบรมเทคโนโลยีกระบวนการผลิ ตอุตสาหกรรม โครงการพัฒ นาบุค ลากร
ด้ ว ยงบประมาณยุ ท ธศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี เนเธอร์ แ ลนด์ และประเทศ
เบลเยี่ยม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
วารสารวิชาการ
(ระดับชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4150 E-mail: supawud.n@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
พ.ศ.2557-2559 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร
พ.ศ.2556-2558 ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2557-2559 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร
พ.ศ.2554-2558 กรรมการสภาวิชาการ มทร.พระนคร
พ.ศ. 2550 - 2554 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2550 - 2552 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
1. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, และคณะ, “การบังคับรถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย
ระบบจีพีเอสแบบไร้สาย,” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 6 ฉบับที่
2 กันยายน 2555, หน้าที่ 77-80.
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บทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการ
(ระดับชาติ)

1. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, “การควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วย
หลักการควบคุมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ,” การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37), รร.พลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด ,
ขอนแก่น, 19-21 พฤศจิกายน 2557, หน้า 161-164
2. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับการ
วางแผนก่อสร้างสถานีจาหน่ายไฟฟ้าย่อย,”การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งที่ 40 (EECON-40), โรงแรมเดอะ ซายน์ (The Zign Hotel) อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี, 15-17 พฤศจิกายน 2560,หน้า 231-234

บทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการ
(ระดับนานาชาติ)

1. S.Nedphokaew, “DESIGN AND INSTALLER SOLAR ENERGY SYSTEMS
SUN TRACKING FOR COMPARISON,” 18th International Symposium on
High Voltage Engineering (ISH 2013), Seoul, Republic of Korea, during
August 25-30, 2013, pp. 486-489.
2. Tanmaneeprasert, P.Wannakarn, and S.Nedphokaew, “DESIGN AND
CONSTRUCTION OF A 1 kV PORTABLE RING WAVE GENERATOR,” 18th
International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2013), Seoul,
Republic of Korea, during August 25-30, 2013, pp. 382-385.
3. S.Nedphokaew, V.Phupha, and T.Tanmaneeprasert, “DESIGN AND
CONSTRUCTION OF A 1 kV PORTABLE IMPULSE VOLTAGE GENERATOR,”
18th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2013),
Seoul, Republic of Korea , during August 25-30, 2013, pp. 83-86.
4. Supawud Nedphokaew, “Designed and Construction the Spark
Tester by DC High Voltage 15 KV Rated,” The International Conference
on Condition Monitoring and Diagnosis (CMD2014), to be held
in Ramada Plaza Jeju Hotel, Jeju Island, Republic of Korea, during
September 21-25, 2014, pp. 375-378.
5.Supawud Nedphokaew “The effects of induced Voltage under High
Voltagetransmission lines affects inside the fence in the 115 kV
Substation rate,” 2018 International Conference on Materials
Engineering and Applications (ICMEA 2018) in Bali, Indonesia during
January 14-16, 2018, paper ID A0018.
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บทความวิชาการ
1. วัลลภ ภูผา, ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, อรุณ ชลังสุทธิ์, สมเกียรติ ทองแก้ว, นัฐโชติ
ในการประชุมวิชาการ รักไทยเจริญชีพ และธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ, “การศึกษาโคมไฟฟ้าแสงสว่างด้วย
ระบบพลังงานระบบผสมผสาน,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
(ระดับชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (EENET 2013), โรงแรมหัวหินแกรนด์
แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 27-29 มีนาคม 2556, หน้าที่ 657-660.
ตาราเรียน

ศุภ วุฒิ เนตรโพธิ์ แ ก้ว ,
กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2558.

“วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง ”,ส านักพิมพ์ โอเดียนสโตร์ ,
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นายพิชญ ดาราพงษ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2530
1. Department of Electrical Engineering and Computer Science,
Fachhochschule, Aachen, Germany
2. หลักสูตรพื้นฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ทราบผลการอนุรักษ์พลังงาน การประยุกต์
มาตรฐาน IPMVP สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน ผตส./ES. 5/53 (129)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4150 E-mail : pitchya@gmail.com

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2536 - 2538 ผู้จัดการ (พลังงาน) บริษัท อิเล็คโทรโฟลว์ (ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2533 - 2536 วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2532 - 2533 อาจารย์ประจาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2530 - 2532 อาจารย์ประจาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือเรียน

พิชญ ดาราพงษ์, “หนังสือ ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ : ทฤษฎีและการใช้งาน,”
สานักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2560.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นายพูนศรี วรรณการ

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2552
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2536
1.เข้าร่ วมงานสั มมนาแถลงผลการดาเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้าง
ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสาหรับภาครัฐ” เมื่อวันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ
ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.
2. อบรมการเขียน Manuscript วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4150 E-mail : poonsri.w@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2537 - 2540 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
1. พูนศรี วรรณการ, พนา ดุสิตากร, ธนพล นพางค์แก้วเก้า, นรากร พุทธเรืองศรี
ในการประชุมวิชาการ และธนบดี ทานาค, “ชุดกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานคลื่น ,” การประชุมวิชาการ
(ระดับชาติ)
วิศวกรรม ศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 พฤษภาคม 2560, หน้า 113-116.
2. พูนศรี วรรณการ และ อดิศักดิ์ วิริยกรรม, “ชุดสาธิตเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส
แบบเส้ น แรงแม่ เ หล็ ก ไหลตามแนวแกนเพลา,”
การประชุ ม วิ ช าการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON 38), โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา, 18-20 พฤศจิกายน 2558, หน้า 197-200.

148

3. พูนศรี วรรณการ, ณัฐภณ บุญช่วย, สุรศักดิ์ อามรดิษ, สุจินดา วัฒนะ, อุเทน
บทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการ มีศรี, อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ และ วิจิตร กิณเรศ, “ชุดจาลองกังหันลม,” การ
ประชุมวิชา การเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
(ระดับชาติ) (ต่อ)
(EENET 2015), โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี , 27-29
พฤษภาคม 2558, หน้า 352-355.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นายสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยปทุมธานี, 2545
1. อบรมทางวิ ช าการเรื่ อ งรี เ ลย์ ป้ อ งกั น ในระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ทฤษฎี แ ละ
การฝึ กหั ด รุ่ น ที่ 5, ศู นย์เชี่ ยวชาญพิ เศษเฉพาะด้า นเทคโนโลยีไ ฟฟ้า กาลั ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อบรมโครงการพิเศษเรื่องการออกแบบและบารุงรักษา 115/22 kV สถานี
ไฟฟ้ าแรงสู ง,ศู น ย์ เ ชี่ ย ว ช า ญ พิ เ ศ ษ เ ฉ พ า ะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อบรมโครงการพิเศษเรื่อง Protective Relaying, ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้ากาลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังกัดหน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 028363000
Email: Email: surasit.pr@rmutp.ac.th

ตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประวัติการทางาน

เริ่มบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2556 ตาแหน่ง อาจารย์ประจา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15 พ.ค. 2547 - 8 มี.ค. 2556 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
1. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, และ สมชาย ทรงศิริ, “การ
ในการประชุมวิชาการ วิเคราะห์ ร ะบบการต่อลงดินเพื่อลดค่าแรงดันไฟฟ้าตกในระบบจาหน่ายไฟฟ้า ,”
(ระดับชาติ)
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5th, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร, 15-16 กรกฎาคม 2556, หน้า 265-273.
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2. นั ฐ โชติ รั กไทยเจริ ญ ชี พ , ณั ฐ พงศ์ พั นธุ นะ, สุ ร สิ ทธิ์ ประกอบกิ จ , และชู ว งศ์
บทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการ วัฒนศักดิ์ภูบาล, “Simulation, Analysis, Field Test Results and Control of
Induced Voltage Between Transmission Line 115 kV and Distribution Line
(ระดับชาติ) (ต่อ)
22 kV,”การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ครั้ ง ที่ 35 (EECON-35)
, โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก, 12-14 ธันวาคม 2555
, หน้า 155-158.
3. เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, “A Study of Power System
Grounding for Mitigation of Voltage Sag Originated from,”การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36), โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว
รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี, 11-13 ธันวาคม 2556, หน้า 189-192.
4. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ , สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, “ผลของระยะห่างและความ
ต้านทานอิมพัลส์เนื่องจากฟ้าผ่าหัว เสาในระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37), โรงแรม
พลู แ มน ขอนแก่ น ราชา ออคิ ด จ.ขอนแก่น , 19-21 พฤศจิ ก ายน 2557
, หน้า 229-232.
5. สุรเชษฐ เดชฟุ้ง, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, “การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าตกด้านทุติย
ภูมิของหม้อแปลงจาหน่ายที่มีต่อขดลวดแบบต่างๆ ขณะเกิดลัดวงจรแบบหนึ่งเฟสลง
ดินด้านปฐมภูมิ,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015,
โรงแรม A-one The Royal Cruise, เมืองพัทยา จ.ชลบุรี, 27-29 พฤษภาคม 2558
, หน้า 738-741.
6. อดิศักดิ์ วิริยกรรม, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ , “การวิเคราะห์ระบบต่อลงดินเพื่อ
บรรเทาปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกในระบบจาหน่าย,” การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2015, โรงแรม A-one The Royal Cruise, เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี, 27-29 พฤษภาคม 2558, หน้า 742-745.
7. ระดมบุญ ทักษณา, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, “การศึกษาเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า
เบี่ยงเบนจากการใช้งานคาปาซิเตอร์แบงค์ กรณีศึกษา สถานีไฟฟ้าแรงสูง ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จ่ายไฟแบบ เรเดียล,” การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39), โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอาบีช รีสอร์ท ,
อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี, 2-4 พฤศจิกายน 2559, หน้า 159-162.
8. จิรายุส เจนใจ, มนัส บุญเทียรทอง, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และสมชาย ทรงศิริ ,
“การวิเคราะห์ แรงดันตกคร่อมเสาต้นขึ้นหั ว สายเคเบิล ใต้ดินที่ใช้รูปแบบการจัด
วางสายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
EENET 2017, โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี , 2-4
พฤษภาคม พ.ศ. 2560, หน้า 48-51.
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9. อรรถสิทธิ์ ม่วงกล่า, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และดนตร์ บุนนาค, “การวิเคราะห์
พิกัดกระแสไฟฟ้าสาหรับสายเคเบิลใต้ดินระบบ 33 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,”
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2017, โรงแรม เคพี แกรนด์
จันทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, หน้า 52-55.
10. พสิษฐ์ สุนทร, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และสมชาย ทรงศิริ, “การวิเคราะห์ความ
สูญเสียสาหรับสายเคเบิลใต้ดินในระบบ 33 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,” การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า EENET 2017, โรงแรม เคพี แกรนด์
จันทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, หน้า 56-59.
11. สถิตย์พร เกตุสกุล, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และธาดา คาแดง, “การเปรียบเทียบ
สมรรถนะไดโอดแคลมป์ และฟลายอิ้ง คาปาซิเ ตอร์ใ นอิ นเวอร์ เตอร์ 5 ระดั บ
ด้ว ยเทคนิคพีดับบลิ วเอ็มแบบเลื่ อนระดับหลายแคเรียร์ ” การประชุมวิช าการ
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560, หน้า 469-473.
บทความวิจัย
1. S. Woothipatanapan, S. Prakobkit, “A Model for Analysis the
ในการประชุมวิชาการ Induced Voltage of 115 kV On-Line Acting on Neighboring 22 kV
(ระดับนานาชาติ)
Off-Line” International Conference on Power and Energy Systems
Engineering in Paris, France, August 28-29, 2014, pp. 1719-1723.

บทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการ
(ระดับชาติ) (ต่อ)
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นายอรุณ ชลังสุทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2527
1. อบรมเรื่อง Workshop on High Voltage Engineering, สมาคมวิชาการไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
2.อบรมเรื่อง Reactive Power Compensation ในระบบ LV และ HV,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อบรมเรื่อง การออกแบบ และติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ระหว่างวันที่
26-27 ตุลาคม พ.ศ.2559
4. อบรมเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบารุงรักษาแผงสวิทซ์
แรงต่า (MDB) รุ่น ที่ 2/2560 จั ด โดย วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย (วสท.)
ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560
5. อบรมเรื่องมาตรฐาน การติดตั้ง การตรวจประเมินและการบารุงรักษาระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ จัดโดย สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
และสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 028363000
Email: aroon.c@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2550 – 2557 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2549 – 2556 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2528 – 2549 อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 23 กรฎาคม พ.ศ. 2528
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ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
1. อรุณ ชลังสุทธิ์, “การประเมินสมรรถนะการป้องกันฟ้าผ่าระบบสายส่งย่อยของ
ในการประชุมวิชาการ กฟน.,”การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
(ระดับชาติ)
18 – 20 พฤศจิกายน 2558, หน้า 213-216.
2. ศรันย์ ฉลาดยิ่ง อรุณ ชลังสุทธิ์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, “ผลกระทบของ
ฮาร์ ม อนิ ก ที่ มี ต่ อ อุ ป กรณ์ ช ดเชยก าลั ง ไฟฟ้ า ต้ า นกลั บ ในระบบไฟฟ้ า ก าลั ง ,”
การประชุ มวิช าการเครื อข่ ายวิศ วกรรมไฟฟ้ามหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
ครั้งที่ 7 (EENET 2015), โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี , 27-29
พฤษภาคม 2558, หน้า 758-761.
3. อรุณ ชลังสุทธิ์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, “การวิเคราะห์ค่าตัวประกอบกาลัง
ของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และทางด้านเศรษฐศาสตร์,” การประชุมวิชา
การทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON 39), โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอาบีช
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี, 2-4 พฤศจิกายน 2559, หน้า 187-190.
4. นเรศ ชลังสุทธิ์, อรุณ ชลังสุทธิ์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, “การควบคุมกาลัง
ไฟฟ้ารีแอคทีฟอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในระบบไฟฟ้ากาลัง ,”
การประชุ มวิช าการเครื อข่ ายวิศ วกรรมไฟฟ้ามหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
ครั้งที่ 8 (EENET 2016), โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต, 25-27
พฤษภาคม 2559, หน้า 117-120.
5. ศรันย์ ฉลาดยิ่ง, อรุณ ชลังสุทธิ์ และนัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, “ผลกระทบของ
ฮาร์ ม อนิ ก ที่ มี ต่ อ อุ ป กรณ์ ช ดเชยก าลั ง ไฟฟ้ า ต้ า นกลั บ ในระบบไฟฟ้ า ก าลั ง ,”
การประชุ มวิช าการเครื อข่ ายวิศ วกรรมไฟฟ้ามหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
ครั้งที่ 7 (EENET 2015), โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี , 27-29
พฤษภาคม 2558, หน้า 758-761.
6. พูนศรี วรรณการ อรุณ ชลังสุทธิ์ และสาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ ,“การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, โรงแรมเค พี
แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2560, หน้า 819-822.
1. Aroon Charlangsut Nattachote Rugthaicharoencheep, “IMPACT OF
บทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการ VOLTAGE SAGS IN DISTRIBUTION SYSTEM WITH DISTRIBUTED
GENERATION”,The 8th RMUTP International Conference on
(ระดับนานาชาติ)
Science,Technology and Innovation Sustainable Development
Challenges Towards the Digital Society (Icon-Sci), Pullman Bangkok King
Power Hotel, Thailand, during June 22-23, 2017, pp.145.
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บทความวิจัย
2. Nattachote Rugthaicharoencheep Aroon Charlangsut, “THE REDUCE
ในการประชุมวิชาการ EFFECT OF LIGHTNING ON TRANSMISSION LINE”, The 8th RMUTP
(ระดับนานาชาติ)
International Conference on Science, Technology and Innovation
Sustainable Development Challenges Towards the Digital Society (IconSci), Pullman Bangkok King Power Hotel, Thailand, during June 22-23
, 2017, pp.144.
3. Nattachote Rugthaicharoencheep Aroon Charlangsut, “THE DESIGN
OF MEDIUM SIZE VOLTAGE CAPACITOR IN ORDER TO IMPROVE THE
POWER FACTOR”,The 8th RMUTP International Conference on Science,
Technology and Innovation Sustainable Development Challenges
Towards the Digital Society (Icon-Sci), Pullman Bangkok King Power
Hotel, Thailand, during June 22-23, 2017, pp.143.
4.Nattachote Rugthaicharoencheep Aroon Charlangsut Att
Phayomhom, “PLANNING APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM FOR DISTRIBUTION SUBSTATION”,The 8th RMUTP International
Conference on Science,Technology and Innovation Sustainable
Development Challenges Towards the Digital Society (Icon-Sci),
Pullman Bangkok King Power Hotel, Thailand, during June 22-23, 2017
, pp.143.
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท แกรนด์ ดิจิตอลจากัด

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อ วันที่ 13 กันยำยน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร สำนักงำนตั้งอยู่ เลขที่ 1381 ถนนประชำรำษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “คณะวิศวกรรมศำสตร์ ” ฝ่ำยหนึ่ง บริษัท แกรนด์
ดิจิตอล จำกัด โดย ดร.วิรัตน์ ดวงจินดำ ตำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร สำนักงำนตั้งอยู่ เลขที่ เลขที่ 510 ซอย
ประวิทย์และเพื่อน ถนนประชำชื่น แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้
เรียกว่ำ “บริษัท” อีกฝ่ำยหนึ่ง
โดยที่คณะวิศวกรรมศำสตร์และบริษัท มีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรสนับสนุน
องค์ควำมรู้และบุคลำกรเพื่อควำมเชื่อมโยงระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์และบริษัท อันเป็นกำรประยุกต์ใช้
องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรร่ วมกัน ระหว่ำง คณะวิศวกรรมศำสตร์และบริษัท ในกำรพัฒ นำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนอุตสำหกรรมในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ
เพื่อควำมสำเร็จร่วมกันต่อไปในอนำคต ทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงทำบันทึกควำมร่วมมือกัน มีรำยละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อร่วมมือกันในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสนับสนุนงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์กับบริษัท
1.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและฝึกฝนให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วมและรับประสบกำรณ์ตรงมีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม อันเป็นกำรต่อยอดในเชิงพำณิชย์หลังกำรจบ
กำรศึกษำได้ในอนำคต
1.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสนับสนุนงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ กับ
อำจำรย์ ผู้ ส อน โดยตรง ส ำหรั บ พั ฒ นำคุ ณ ภำพวิ ช ำชี พ ของนั ก ศึ ก ษำ ที่ ส อดคล้ อ ง
ต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำนอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนงำนวิศวกรรมกำรแพทย์
1.4 เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอบรมในเชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้
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1.5 เพื่ อ ศึ ก ษำและสร้ ำ งกระบวนกำรในกำรทดสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพของนวั ต กรรม
ด้ำนเทคโนโลยีสนับสนุนงำนวิศวกรรมกำรแพทย์ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเทียบเคียงระดับสำกล
1.6 เพื่อสร้ ำงเครือข่ำยกำรทำงำนวิจัย ร่ว มกัน โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์ ส ำมำรถนำองค์ควำมรู้
และผลกำรศึ ก ษำที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นกำรต่ อ ยอดเชิ ง วิ ช ำกำรได้ และบริ ษั ท สำมำรถน ำนวั ต กรรม
ไปต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้
1.7 เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำลในกำรพัฒ นำนวัตกรรมไทย เป็นกำรนำมำใช้ให้ เกิดประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจของประเทศและทดแทนกำรนำเข้ำ
ข้อ 2 สถานที่ในการดาเนินงาน
2.1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
2.2 บริษัท แกรนด์ ดิจิตอล จำกัด
ข้อ 3 การดาเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ
กำรดำเนินงำนภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้ มีขอบข่ำยควำมร่วมมือ 6 ประกำร คือ
3.1 กำรพัฒนำบุคลำกร
3.2 กำรพัฒนำนักศึกษำ
3.3 กำรศึกษำ ค้นคว้ำและทำงำนวิจัยร่วมกัน
3.4 กำรพัฒนำกระบวนกำรทดสอบและประเมินประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนเทียบเคียงระดับสำกล
3.5 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ตำมมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ชีวิต
3.6 กำรดำเนินกำรในกิจกรรมอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยและบริษัทเห็นสมควร
3.7 กิจกรรมเป็นกำรดำเนินกำรตำมควำมร่วมมือภำยใต้กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร ดังนี้
3.7.1. ระดับปริญญาโท (วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ)
3.7.2. ระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ข้อ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.1 พัฒนำกระบวนกำรทดสอบและประเมินประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนนวัตกรรมร่วมกัน
4.2 ร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3 ร่ว มกัน สนั บ สนุ นกำรจั ดกิจ กรรมที่ก่อให้ เกิดกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีพ ระหว่ำง อำจำรย์
นักศึกษำ บริษัท และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในเครือข่ำยควำมร่วมมือ
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4.4 ร่วมกันสนับสนุน สถำนที่ อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน เครื่องมือ เครื่องจักรอื่นๆ ในกำรฝึก
ประสบกำรณ์อำชีพ กำรเรียนกำรสอน กำรทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
4.5 ติดตำมควำมคืบหน้ำ แก้ไขปัญหำต่ำงๆ และสรุปประเมินผลโครงกำรร่วมกัน เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นใน
กำรดำเนินกำรต่อไปในอนำคต
ข้อ 5 ระยะเวลาความร่วมมือ
ข้อตกลงควำมร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลำ 2 ปี นับแต่วันที่ทุกฝ่ำยได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือเป็นต้นไป
ข้อ 6 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
หำกฝ่ำยใดประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้ ให้แจ้งอีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อยกว่ำ 1 เดือน และเมื่อพิจำรณำตกลงเห็นชอบใน
กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือแล้ว ให้จัดทำเป็นบันทึกเพิ่มเติมเป็นลำยลักษณ์อักษร
และให้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ได้ลงนำมในบันทึกเพิ่มเติมนั้น
หำกฝ่ำยใดประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมข้อ 5 ให้
แจ้ งอีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบเป็ น ลำยลั กษณ์อักษรล่ ว งหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน เพื่อให้ อีกฝ่ ำยพิจำรณำ
เห็นชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร ในกำรยกเลิกบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือแล้ว
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ ำยได้อ่ำนและ
เข้ำใจข้อ ควำมโดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์แ ละควำมตั้ งใจจริงของแต่ล ะฝ่ ำยในกำร
ดำเนินกำรตำมบันทึกข้อตกลงโครงกำรควำมร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ำยได้ลงนำมควำมร่วมมือกันต่อหน้ำพยำนและ
เก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนคนละฉบับ
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
3. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
2. รองศาสตราจารย์พิชิต ลายอง
กรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้แทนจากสภาวิศวกร)
3. อาจารย์จิโรจน์ พรวัฒนา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
4. ดร.สมชาย ทรงศิริ
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
5. นายจรูญ อุทัยวนิชวัฒนา
กรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ ดาราพงษ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศรี วรรณการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส บุญเทียรทอง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส บุญเทียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุสิตากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ ชลังสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ ดาราพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศรี วรรณการ
อาจารย์ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร
อาจารย์อดิศักดิ์ วิริยกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

