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 แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสตูร 

เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ฉบับ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

----------------------- 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวน้ี ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ

วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559  และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ

วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งน้ีแลว ในคราวประชุมครั้งที่        . 

เมื่อวันที่        เดือน               พ.ศ.         และวันที่       เดือน                        พ.ศ.        . 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขน้ี  เริม่ใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2560 ต้ังแตภาคเรียนที ่1 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

4.1 เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 วาดวย

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

4.2 เพ่ือปรับปรุงความเหมาะสมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาตามผลวิจัยสถาบัน การประเมินหลักสูตร ที่มีความตองการทักษะ

ทางดานการปฏิบัติ บัณฑิตจบใหมมีศักยภาพในการทํางานไดทันที 

4.3 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคณุลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาใหสอดคลองตามความ

ตองการผูใชบัณฑิต 

4.4 เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการรับรองปริญญาของสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟา  

4.5 เพ่ือใหหลกัสูตรมีความเหมาะสมกับวิทยาการและเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาที่มอียูใน

ปจจุบันและอนาคตอันใกล 

5. สาระในการปรบัปรุงแกไข 

5.1 เพ่ิมจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากเดิมไมนอยกวา 145 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 

146 หนวยกิต 

5.2 เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชาเฉพาะดาน จากเดิมไมนอยกวา 109 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 

110 หนวยกิต โดย 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชาเฉพาะพ้ืนฐานจาก 27 หนวยกติเปน 33 หนวยกิต 

- ลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับทางวิศวกรรม จาก 72 หนวยกิตเปน 49 หนวยกิต 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกทางวิศวกรรม จากไมนอยกวา 10 หนวยกิตเปนไม

นอยกวา 28 หนวยกิต  
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5.3 เปลี่ยนรหสัสาขาวิชา (เลขลําดับที่ 3-5) ของหลักสูตรดังน้ี 

รหัสสาขาวิชาเดิม รหัสสาขาวิชาใหม 

04812xxx สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

04252xxx สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 04204xxx สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

04205xxx สาขาวิชาศวกรรมไฟฟา 

 

5.4 เปลี่ยนแปลงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจาก กลุมวิชา เปน กลุมสาระ 

5.5 ยกเลิกกลุมวิชาในกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม จํานวน 5 กลุม ดังน้ี  

  1) กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟาควบคุมและการวัด 

  2) กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 

  3) กลุมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

5.6 ปดรายวิชาในวิชาจํานวน 20 วิชา ดังน้ี 

04205218 ระบบกําลังและสื่อสารเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

04204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก 1(0-3-2) 

04812353 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา II 1(0-3-2) 

04205355 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I 3(3-0-6) 

04205454 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II 3(3-0-6) 

04205456 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 1(0-3-2) 

04812332 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 1(0-3-2) 

04204211 คณิตศาสตรเต็มหนวย 3(3-0-6) 

04204212 แบบชนิดขอมูลนามธรรมและการแกปญหา 3(3-0-6) 

04204225 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

04204325 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

04204351 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

04204421 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

04204422 ปฏิบัติการสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

04204313 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

04204332 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

04204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

04812497 สัมมนา 1 

04812495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

04812499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 2(0-6-3) 

 

5.7 เพ่ิมรายวิชา จํานวน 4 วิชา ดังน้ี 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

04253281 การฝกงานโรงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
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04253401 นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

04850390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 

    5.8 ปรับปรุงรายวิชา จํานวน 20 วิชา ดังน้ี 

04252112 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0-6) 

04252212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา II 3(3-0-6) 

04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(2-3-6) 

04252231 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 3(3-0-6) 

04252321 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

04252323 

04252341 

วิศวกรรมไมโครเวฟ 

สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

04252352 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-2) 

04252353 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

04252355 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 

04252361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

04252363 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-6) 

04252411 

04252451 

การประมวลสญัญาณดิจิทลั 

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

04252454 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 

04252455 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

04252457 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 

04252463 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได 3(2-3-6) 

 

5.9 เปดรายวิชาใหม จํานวน 12 วิชา ดังน้ี 

04252281 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 3(3-0-6) 

04252322 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

04252356 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

04252371 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

04252423 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

04252425 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

04252426 เครือขายระบบสื่อสารและสายสง 3(3-0-6) 

04252451 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

04252456 ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว 3(3-0-6) 

04252471 การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
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04252495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

04252499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) 

 

5.10 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 34 วิชา ดังน้ี 

รหัสเดิม 

(ปรับปรุง 2555) 

รหัสใหม 

(ปรับปรุง 2560) 
ชื่อวิชา 

04812111 04252111 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 

04205213 04252213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

04205311 04252314 สัญญาณและระบบ 

04205332 04252332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

04205362 04252362 ระบบควบคุมเชิงเสน 

04205363 04252364 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด 

04812251 04252251 เครื่องจักรกลไฟฟา I 

04812291 04252291 การฝกงานไฟฟา 

04812351 04252351 เครื่องจักรกลไฟฟา II 

04812354 04252453 การออกแบบระบบไฟฟา 

04205428 04252422 การสื่อสารไรสาย 

04205447 04252424 การสื่อสารใยนําแสง 

04205432 04252232 อุปกรณทางแสง 

04205433 04252233 ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา 

04205482 04252358 วิศวกรรมการสองสวาง 

04205331 04252331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II 

04205337 04252333 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

04205487 04252354 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลงั 

04205451 04252357 การวิเคราะหและประยุกตเครื่องจักรไฟฟา 

04205324 04252421 วิศวกรรมโทรคมนาคม 

04205445 04252427 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 

04205481 04252431 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 

04205455 04252452 ปฏิบัติการการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

04205459 04252458 ความเช่ือถือไดเบ้ืองตนของระบบกําลัง 

04205458 04252459 ฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง 

04205364 04252461 ระบบควบคุมดิจิทัล 

04205461 04252462 การควบคุมพลวัตเบ้ืองตน 

04205462 04252464 การควบคุมกระบวนการ 

04205463 04252465 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ 
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รหัสเดิม 

(ปรับปรุง 2555) 

รหัสใหม 

(ปรับปรุง 2560) 
ชื่อวิชา 

04205465 04252466 การควบคุมดวยคอมพิวเตอรในเวลาจริง 

04205466 04252467 ระบบหุนยนตเบ้ืองตน 

04205485 04252472 ระบบไฟฟาและระบบสัญญาณในอาคาร 

04812496 04252496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 

04812498 04252498 ปญหาพิเศษ 

 

5.11 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 13 วิชา ดังน้ี 

01355111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน I ไมนับหนวยกิต 

01355112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน II 3(3-0-6) 

01355113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน III 3(3-0-6) 

01418111 การใชงานคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

01418112 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

01999012 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

01999032 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดี 3(3-0-6) 

01999141 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0-6) 

04837111 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
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5.12 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา    145  หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไมนอยกวา     30   หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร                10   หนวยกิต 

04204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม                    3(2-3-6) 

 

 

01418111 การใชงานคอมพิวเตอร                             1(0-3-2) 

01418112 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน                                3(2-2-5) 

และเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่น

ในหมวดศึกษาทั่วไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต                                      3(3-0-6) 

01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชวิีต                   3(3-0-6) 

1.2 กลุมวิชาภาษา                                          12   หนวยกิต 

01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I                       ไมนับหนวยกิต 

01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II                              3(3-0-6) 

01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III                             3(3-0-6) 

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                           3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ                                          3( - - ) 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                                   3    หนวยกิต 

เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นในหมวด

ศึกษาทั่วไปกลุมสังคมศาสตร 

01999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชวิีตที่ดี              3(3-0-6) 

01999141 มนุษยกับสังคม                                      3(3-0-6) 

1.4 กลุมวิชามนุษยศาสตร                                   3   หนวยกิต 

เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นในหมวด

ศึกษาทั่วไปกลุมมนุษยศาสตร 

01999031 มรดกอารยธรรมโลก                                3(3-0-6) 

01999032 ไทยศึกษา                                             3(3-0-6) 

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต                               3(3-0-6) 

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา                                        2   หนวยกิต 

เลือกเรียน 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นในหมวด

ศึกษาทั่วไปกลุมพลศึกษา 

04837111  วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ                 2(1-2-3) 

01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา                                1,1(0-2-1) 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไมนอยกวา   146  หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข                    ไมนอยกวา      5  หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                    1(0-2-1) 

และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 4 หนวยกิตจากรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข 

1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา   4  หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                        13   หนวยกิต 

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                           3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ                                          9( -  -  ) 

              วิชาสื่อสารสนเทศ/คอมพิวเตอร                   1(  -  - ) 

1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน                                  2(2-0-4) 

- ลดหนวยกิต 

- ยกเลิกโครงสรางเดิม 

 

- ยายไปวิชาเฉพาะพื้นฐาน

รายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชา 

04252112 

- ยกเลิกรายวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

 

 

- ยกเลิกรายวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

 

- ยกเลิกรายวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

 

 

 

 

 

- ยกเลิกรายวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

 

 

 

- ยกเลิกรายวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

- ยกเลิกรายวิชา 

 

 

 

- ยกเลิกรายวิชา 

 

- ปรับโครงสรางใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพิ่มรายวิชา 
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และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

1.5 กลุมวิชาสุนทรียศาสตร               ไมนอยกวา     3   หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                        ไมนอยกวา    109 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                  27 หนวยกิต 

 

 

 

 

04208111 การเขียนแบบวิศวกรรม                            3(2-3-6) 

 

 

04824113 คณิตศาสตรวิศวกรรม I                             3(3-0-6) 

04824114 คณิตศาสตรวิศวกรรม II                            3(3-0-6) 

04824211 คณิตศาสตรวิศวกรรม III                            3(3-0-6) 

04825113 ฟสิกสทั่วไป I                                         3(3-0-6) 

04825114 ฟสิกสทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ                      1(0-3-2) 

04825115 ฟสิกสทั่วไป II                                        3(3-0-6) 

04825116 ฟสิกสทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ                     1(0-3-2) 

04821118 เคมีหลักมูล                                           3(3-0-6) 

04821119 เคมีหลักมูล  ภาคปฏิบัติการ                       1(0-3-2) 

04813282 วัสดุวิศวกรรม                                        3(3-0-6) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                         ไมนอยกวา   110 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                  33 หนวยกิต 

04252112 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม                    3(2-3-6) 

 

 

 

04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม                            3(2-3-6) 

04253201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม         3(3-0-6) 

 

04202103 คณิตศาสตรวิศวกรรม I                             3(3-0-6) 

04202104 คณิตศาสตรวิศวกรรม II                            3(3-0-6) 

04202201 คณิตศาสตรวิศวกรรม III                            3(3-0-6) 

04203201 ฟสิกสทั่วไป I                                         3(3-0-6) 

04203202 ฟสิกสทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ                      1(0-3-2) 

04203203 ฟสิกสทั่วไป II                                        3(3-0-6) 

04203204 ฟสิกสทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ                     1(0-3-2) 

04201103 เคมีหลักมูล                                           3(3-0-6) 

04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล                              1(0-3-2) 

04253282 วัสดุวิศวกรรม                                        3(3-0-6) 

 

- เพิ่มหนวยกิต 

- เพิ่มหนวยกิต 

- ยายจากหมวดวิชาศกึษา

ทั่วไปและปรับปรุงรายวิชา  

เปลี่ยนรหัสวิชาจาก 

04204111 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

- ยายจากกลุมวิชาบังคับทาง

วิศวกรรม 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชาตามตนสังกัด 

 

2.2 วิชาเฉพาะดาน                       ไมนอยกวา      82 หนวยกิต 

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม                        72 หนวยกิต 

04812111 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน                            1(1-0-2) 

04204222 การออกแบบระบบดิจิทัล                          3(3-0-6) 

04204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก                               1(0-3-2) 

 

 

04205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I                          3(3-0-6) 

04205212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา II                          3(3-0-6) 

 

04205213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา                               1(0-3-2) 

04205218 ระบบกําลังและสื่อสารเบ้ืองตน                    3(3-0-6) 

04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I                   3(3-0-6) 

04205311 สัญญาณและระบบ                                  3(3-0-6) 

04205321 หลักการสื่อสาร                                      3(3-0-6) 

04205332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส                           1(0-3-2) 

04205341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น I                    3(3-0-6) 

04205355 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I                   3(3-0-6) 

04205356 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                               3(3-0-6) 

 

04205361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา I                3(3-0-6) 

04205362 ระบบควบคุมเชิงเสน                                3(3-0-6) 

04205363 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด                 1(0-3-2) 

04205453 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย                        3(3-0-6) 

 

2.2 วิชาเฉพาะดาน                         ไมนอยกวา    77 หนวยกิต 

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม                       49 หนวยกิต 

04252111 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน                            1(1-0-2) 

04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล                          3(2-3-6) 

 

04252281 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 

                                                                       3(3-0-6) 

04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I                          3(3-0-6) 

 

 

04252213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา                               1(0-3-2) 

 

04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I                   3(3-0-6) 

04252314 สัญญาณและระบบ                                  3(3-0-6) 

04252321 หลักการสื่อสาร                                      3(3-0-6) 

04252332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส                           1(0-3-2) 

04252341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น                      3(3-0-6) 

 

 

 

04252361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา                 3(3-0-6) 

04252362 ระบบควบคุมเชิงเสน                                3(3-0-6) 

04252364 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด                 1(0-3-2) 

 

 

- ลดหนวยกิต 

- ลดหนวยกิต 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปดรายวิชา 

- เปดรายวิชาใหม 

 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชา ยายไปกลุม

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

  - ปดรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ยายไปกลุมวิศวกรรมไฟฟา

กําลัง 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ยายไปกลุมวิศวกรรมไฟฟา

กําลัง 
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04205454 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II                  3(3-0-6) 

04205457 การปองกันระบบไฟฟากาํลัง                       3(3-0-6) 

 

04205486 อิเล็กทรอนิกสกําลัง                                 3(3-0-6) 

 

04208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม         3(3-0-6) 

04812251 เครื่องจักรกลไฟฟา I                                3(3-0-6) 

04812291 การฝกงานไฟฟาและคอมพวิเตอร                 1(0-3-2) 

04812331 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร    3(3-0-6) 

04812332 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอรและ                1(0-3-2) 

               ไมโครคอนโทรลเลอร 

04812351 เครื่องจักรกลไฟฟา II                                3(3-0-6) 

 

04812352 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา I                    1(0-3-2) 

04812354 การออกแบบระบบไฟฟา                           3(3-0-6) 

 

04252463 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได               3(2-3-6) 

04812495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา          1(0-3-2) 

              และคอมพิวเตอร 

 

04812497 สัมมนา                                                     1 

04812499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร        2(0-6-3) 

 

 

 

- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม        ไมนอยกวา   10 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

จากกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

04812496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา                    3(3-0-6)  

 

04812498 ปญหาพิเศษ                                             1 – 3  

 

04850490 สหกิจศึกษา                                                6 

 

(1) กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04252251 เครื่องจักรกลไฟฟา I                                3(3-0-6) 

04252291 การฝกงานไฟฟา                                     1(0-3-2) 

04252363 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร    3(2-3-6) 

 

 

 

 

04252352 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา                     1(0-3-2) 

 

 

04252463 ระบบควบคุมแบบตรรกทีโ่ปรแกรมได               3(2-3-6) 

 

 

04252495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา          1(0-3-2) 

 

 

04252499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา                            2(0-6-3) 

04253401 นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม               3(3-0-6) 

04253281 การฝกงานโรงงานทางวิศวกรรม                  1(0-3-2) 

- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม       ไมนอยกวา    28 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

ใหนิสิตเรียนวิชาดังตอไปนี้และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

จากรายวิชาในกลุม 3 วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

04252351 เครื่องจักรกลไฟฟา II                                3(3-0-6) 

 

 

04252353 อิเลก็ทรอนิกสกําลัง                                 3(3-0-6) 

 

04252355 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                               3(3-0-6) 

 

 

04252356 ระบบไฟฟากําลัง                                    3(3-0-6) 

 

04252453 การออกแบบระบบไฟฟา                           3(3-0-6) 

 

 

04252454 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย                        3(3-0-6) 

- ปดรายวิชา 

- ยายไปกลุมวิศวกรรมไฟฟา

กําลัง 

- ยายไปกลุมวิศวกรรมไฟฟา 

กําลัง 

- ยายไปวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

 

- ยายไปกลุมวิศวกรรมไฟฟา

กําลัง 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- ยายไปกลุมวิศวกรรมไฟฟา

กําลัง 

- ปรับปรุงรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

 

- เปดรายวิชาใหม 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- เปดรายวิชาใหม 

- เพิ่มรายวิชา 

- เพิ่มรายวิชา 

- เพิ่มหนวยกิต 

 

 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

 

 

 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและยายมา

จากกลุมวิชาบังคับทาง

วิศวกรรม 

- ปรับปรุงรายวิชาและยายมา

จากกลุมวิชาบังคับทาง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและยายมา

จากกลุมวิชาบังคับทาง

วิศวกรรม 

- เปดรายวิชาใหม 

และเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและยายมา

จากกลุมวิชาบังคับทาง

วิศวกรรม 

- ปรับปรุงรายวิชาและยายมา  
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04205451 การวิเคราะหและประยุกตเครื่องจักรไฟฟา      3(3-0-6) 

 

04205452 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา                            3(3-0-6) 

 

04205455 ปฏิบัติการการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง        1(0-3-2) 

 

04205456 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                  1(0-3-2) 

04205458 ฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง                     3(3-0-6) 

 

04205459 ความเชื่อถือไดเบ้ืองตนของระบบกําลัง           3(3-0-6) 

 

04205482 วิศวกรรมการสองสวาง                             3(3-0-6) 

 

04205485 ระบบไฟฟาและระบบสัญญาณในอาคาร         3(3-0-6) 

 

04205487 ปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกสกําลัง                     1(0-3-2) 

 

04812353 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา II                   1(0-3-2) 

 

(2)กลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและการวัด 

04205364 ระบบควบคุมดิจิทัล                                 3(3-0-6) 

 

04205461 การควบคุมพลวัตเบ้ืองตน                          3(3-0-6) 

 

04205462 การควบคุมกระบวนการ                            3(3-0-6) 

 

04205463 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ               1(0-3-2) 

 

04205465 การควบคุมดวยคอมพิวเตอรในเวลาจริง         3(3-0-6) 

 

04205466 ระบบหุนยนตเบ้ืองตน                              3(3-0-6) 

 

04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได               3(3-0-6) 

 

(3) กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

 

 

 

04205314 การประมวลสญัญาณดิจิทัล                        3(3-0-6) 

 

04205321 หลักการสื่อสาร                                      3(3-0-6) 

04205324 วิศวกรรมโทรคมนาคม                              3(3-0-6) 

 

04205327 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย I                   3(3-0-6) 

 

 

 

 

04252455 การปองกันระบบไฟฟากาํลัง                       3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

ใหนิสิตเรียนวิชาดังตอไปนี้ และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

จากรายวิชาในกลุม 3 วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

04252322 วิศวกรรมสายอากาศ                                3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

04252323 วิศวกรรมไมโครเวฟ                                 3(3-0-6) 

จากกลุมวิชาบังคับทาง 

วิศวกรรม 

 - ปรับปรุงรายวิชาและยายมา

จากกลุมวิชาบังคับทาง

วิศวกรรม 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา 

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ปดรายวิชา 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ปดรายวิชา 

 

- ปดกลุมวิชา 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

 

 

 

- เปดรายวิชาใหม 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปวิชาเฉพาะดาน 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ปรับปรุงรายวิชา 
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04205428 การสื่อสารไรสาย                                    3(3-0-6) 

04205444 วิศวกรรมไมโครเวฟ                                 3(3-0-6) 

 

04205445 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ                     1(0-3-2) 

 

 

04205447 การสื่อสารใยนําแสง                                3(3-0-6) 

 

 

(4) กลุมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

04205319 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา                            3(3-0-6) 

 

04205331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II                   3(3-0-6) 

 

04205337 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส                  3(3-0-6) 

 

04205432 อุปกรณทางแสง                                     3(3-0-6) 

 

04205433 ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา                                  3(3-0-6) 

 

04205481 อิเล็กทรอนิกสชวีการแพทย                        3(3-0-6) 

 

(5) กลุมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

04204211 คณิตศาสตรเต็มหนวย                              3(3-0-6) 

04204212 แบบชนิดขอมูลนามธรรมและการแกปญหา         3(3-0-6) 

04204225 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

04204325 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร     3(3-0-6) 

04204351 ระบบฐานขอมูล                                     3(3-0-6) 

04204421 เครือขายคอมพิวเตอร                              3(3-0-6) 

04204422 ปฏิบัติการสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร     1(0-3-2) 

04204313 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี            3(3-0-6) 

04204332 ระบบปฏิบัติการ                                     3(3-0-6) 

04204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04252422 การสื่อสารไรสาย                                    3(3-0-6) 

 

 

 

 

04252423 การสื่อสารแบบดิจิทัล                               3(3-0-6) 

04252424 การสื่อสารใยนําแสง                                3(3-0-6) 

04252425 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย                    3(3-0-6) 

04252426 เครือขายระบบสื่อสารและสายสง                 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) กลุมวิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

04252212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา II                          3(3-0-6) 

 

04252231 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา                            3(3-0-6) 

 

 

04252232 อุปกรณทางแสง                                     3(3-0-6) 

 

 

04252233 ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา                                  3(3-0-6) 

 

 

04252358 วิศวกรรมการสองสวาง                             3(3-0-6) 

 

04252331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II                   3(3-0-6) 

 

 

04252333 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส                  3(3-0-6) 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- เปดรายวิชาใหม 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เปดรายวิชาใหม 

- เปดรายวิชาใหม 

- ปดกลุมวิชา 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ยายไปกลุมวิชา 

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

- ปดกลุมวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

- ปดรายวิชา 

 

-ปรับปรุงรายวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

-ปรับปรุงรายวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก 
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04252354 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง                     1(0-3-2) 

 

04252357 การวิเคราะหและประยุกตเครื่องจักรไฟฟา      3(3-0-6) 

 

04252371 พลังงานหมุนเวียน                                   3(3-0-6) 

04252421 วิศวกรรมโทรคมนาคม                              3(3-0-6) 

 

04252427 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ                     1(0-3-2) 

 

 

04252431 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย                        3(3-0-6) 

 

 

04252441 การประมวลสัญญาณดิจิทัล                        3(3-0-6) 

 

04252451 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง                     3(3-0-6) 

04252452 ปฏิบัติการการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง        1(0-3-2) 

 

04252456 ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว              3(3-0-6) 

04252457 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา                            3(3-0-6) 

 

04252458 ความเชื่อถือไดเบ้ืองตนของระบบกําลัง           3(3-0-6) 

 

04252459 ฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง                     3(3-0-6) 

 

04252461 ระบบควบคุมดิจิตอล                                3(3-0-6) 

 

 

04252462 การควบคุมพลวัตเบ้ืองตน                          3(3-0-6) 

 

 

04252464 การควบคุมกระบวนการ                            3(3-0-6) 

 

 

04252465 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ               1(0-3-2) 

 

 

04252466 การควบคุมดวยคอมพิวเตอรในเวลาจรงิ         3(3-0-6) 

 

 

04252467 ระบบหุนยนตเบ้ืองตน                              3(3-0-6) 

 

 

04252471 การอนุรกัษพลังงานและการจัดการพลังงาน    3(3-0-6) 

04252472 ระบบไฟฟาและระบบสัญญาณในอาคาร         3(3-0-6) 

 

04252496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา                    3(3-0-6) 

 

กลุมวิชาวิศวกรรม 

อิเล็กทรอนิกส 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

-เปดรายวิชาใหม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก 

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา

สื่อสาร 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

- ปรับปรุงรายวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

- เปดรายวิชาใหม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

- เปดรายวิชาใหม 

- ปรับปรุงรายวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก 

กลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและ

การวัด 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก 

กลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและ

การวัด 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและ

การวัด 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและ

การวัด 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและ

การวัด 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและ

การวัด 

- เปดรายวิชาใหม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมาจาก

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 

4. การฝกงาน ไมนอยกวา 240  ชั่วโมง (30 วันทําการยกเวนนิสิตที่

เลือกเรียนสหกิจศึกษา) 

04252498 ปญหาพิเศษ                                            1 – 3 

 

 

04850390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                1(1-0-2) 

04850490 สหกิจศึกษา                                                6 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 

4. การฝกงาน ไมนอยกวา 240  ชั่วโมง (30 วันทําการตอเนื่องยกเวน

นิสิตที่เลือกเรียนสหกจิศึกษา) 

- เปลี่ยนรหัสวิชา ยายมา

จากกลุมวิชาเลือกทาง

วิศวกรรม 

- เพิ่มรายวิชา 

- ยายมาจาก กลุมวิชาเลือก

ทางวิศวกรรม 
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6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแกไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังน้ี 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30   หนวยกิต ไมนอยกวา        30   หนวยกิต ไมนอยกวา        30   หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   72   หนวยกิต ไมนอยกวา        109 หนวยกิต ไมนอยกวา      110   หนวยกิต 

   วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน -                       27  หนวยกิต                      33   หนวยกิต 

   วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา         82  หนวยกิต ไมนอยกวา        77   หนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

4.  ฝกงาน 

ไมนอยกวา      6  หนวยกิต ไมนอยกวา          6  หนวยกิต 

ไมนอยกวา         240   ชั่วโมง  

(30 วันทําการยกเวนนิสิตท่ี

เลือกเรียนสหกิจศึกษา) 

ไมนอยกวา          6  หนวยกิต 

ไมนอยกวา        240    ชั่วโมง 

(30 วันทําการยกเวนนิสิตท่ี

เลือกเรียนสหกิจศึกษา) 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา   120  หนวยกิต ไมนอยกวา      145   หนวยกิต ไมนอยกวา       146  หนวยกิต 

 

7.   หลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร:   25480021103561 

ภาษาไทย:   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

ชื่อยอ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering) 

 

3. วิชาเอกหรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 ไมมี  

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 146 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  - หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ทางวิชาการ 
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  - ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 5.2 ภาษาที่ใช 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

  รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

 สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

- ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

- เริ่มใชมาต้ังแตปการศึกษา 2547 

- ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2555 

การพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม

ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้ง     ที่                  

เมื่อวันที่       เดือน                      พ.ศ.                 . 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

ป พ.ศ. 2562 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศึกษา 

 1. วิศวกรไฟฟา  2. วิศวกรสื่อสาร  3. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส    4. วิศวกรระบบวัดคุม 

 5. วิศวกรคอมพิวเตอร  6. นักวิจัย  7. นักพัฒนาโปรแกรม 
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9. ชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขประจําตวั

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 

1.  ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายพนม ทาวด ี วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 

วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

2547  
 

2543 

2.  ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายศราวุฒิ  สุพรรณราช วศ .ม.  
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2551  
2549 

3.  อาจารย นายศรีศักดิ์ จางจิตต วศ.ม. 
วศ.บ. 

(เกยีรตนิยิม
อันดับ 1) 

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2549  
2547 

4.  อาจารย นางสาวศุภลักษณ สถิรชีวิน วศ.ด. 
วศ .ม.  
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2559   
2548 
2541 

5.  อาจารย นายเศรษฐกร กาเมือง วศ .ม.  
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 

วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบงั 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบงั 

2545 

 

2541 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

น้ันมีรากฐานที่สําคัญอยูที่ตนทุนการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งมีความตองการวิศวกร

ทางดานไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และระบบควบคุมและการวัด เพ่ือรวมพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมใหมีความเจริญกาวหนา ซึ่งปจจุบันการลงทุนดานธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะโครงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม 2 จังหวัดชายแดน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  

ทั้งน้ีเปนที่ทราบกันดีวา พลังงานไฟฟาจัดเปนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่มีความสําคัญ 

เปนปจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งปจจุบันยังมีความตองการใช

พลังงานไฟฟาอีกเปนจํานวนมาก และจําเปนตองพ่ึงพาวิศวกรไฟฟาในการออกแบบ วิจัยพัฒนา เพ่ือให

ไดระบบไฟฟาที่มีเสถียรภาพ มีแหลงผลิตพลังงานไฟฟาที่มั่นคง และมีความปลอดภัยในการใชงาน ทั้งที่

เปนอัตราใหมและทดแทนอัตราเดิมที่วางลง ทางดานระบบการควบคุมการผลิต การออกแบบ

กระบวนการผลิตดวยเครื่องจักร การควบคุมเครื่องจักร การตรวจตราและทดสอบในโรงงาน

อุตสาหกรรมตาง ๆ ก็จําเปนตองใชวิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม หรือในสวนของ

อุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารในปจจุบัน ที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว และมีการลงทุน

แขงขันกันสูง จึงยังมีอยูตลอดเวลาในตลาดแรงงาน 

 11.2 สถานการณหรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเก่ียวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมของกลุมชุมชนอยางปฏิเสธไมได ดังน้ันวิศวกรที่ดี มีคุณธรรม และความออนนอมถอมตน 

และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน นอกเหนือจากมีความเช่ียวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมอีกดวย อีก

ทั้งยังมีความจําเปนที่จะตองมีความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมี

จิตสํานึกที่ดีตอจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสรางผลกระทบที่นอยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีตอ

วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบดาน 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหรองรับการการพัฒนา

อุตสาหกรรมในภูมิภาค รองรับเทคโนโลยีการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม โดยการผลิตบุคลากรทาง

วิศวกรรมไฟฟา ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และองคกรภาครัฐ มี

ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู

เทคโนโลยีใหมเพ่ือประยุกตใชกับองคกร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

 12.2 ความเก่ียวของกับพนัธกิจของสถาบนั 

การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนสถาบันวิจัย เพ่ือ

การสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งยังเปนภาระหน่ึงของ

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสตูรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เชน รายวิชาที่เปด

สอนเพื่อใหบรกิารคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และวิชา 

 04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-6) 

 04253201 หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 04202103 คณิตศาสตรวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

 04202104 คณิตศาสตรวิศวกรรม II     3(3-0-6) 

 04202201 คณิตศาสตรวิศวกรรม III     3(3-0-6) 

 04203201 ฟสิกสทั่วไป I       3(3-0-6) 

 04203202 ฟสิกสทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

 04203203 ฟสิกสทั่วไป II       3(3-0-6) 

 04203204 ฟสิกสทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

 04201103 เคมีหลักมลู       3(3-0-6) 

 04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล     1(0-3-2) 

 04253282 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 

 04253401 นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 

 04253281 การฝกงานโรงงานทางวิศวกรรม   1(0-3-2) 
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางไฟฟา 

 04252112 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม    3(2-3-6) 

สําหรับหลักสตูร ที่เกี่ยวของ 

13.3 การบริหารจัดการ 

ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังน้ี 

 

ชื่อ-นามสกุล หนาท่ีรับผิดชอบ 

1. นายพนม ทาวดี 

    

-ประสานงานกับรายวิชาอ่ืนๆ นอกภาควิชาฯ  

- การจัดตารางเรียน ตารางสอน 

2. นายศรีศักดิ ์จางจิตต 

    

- กํากับดูแลการกรอก มคอ. 3-7 

- การดําเนินการทวนสอบ 

3. นายศราวุฒิ  สุพรรณราช 

 

- กํากับดูแลงานวิจัยของคณาจารย 

- แผนงานการพัฒนาตัวเองของอาจารยประจําหลักสูตร 

4. นางสาวศุภลักษณ สถิรชีวิน 

    

- กํากับดูแลการดําเนินงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

- การจัดประชุมของอาจารยประจําหลักสูตร การประสานงานระหวาง

หลักสูตร รวมถึงประสานงานกับคณะกรรมการฝายวิชาการประจําคณะ 

5. นายเศรษฐกร กาเมือง 

 

- กํากับดูแลตอขอรองเรียนนิสิต รวมถึงกิจกรรมตางๆของนิสิต 

- กํากับดูแลแบบประเมินดานตางๆ ท่ีหลักสูตรตองการ 
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หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

"คุณธรรมนําความรู เชิดชูวิชาชีพตน มุงมั่นพัฒนาชาติไทย" 

1.2 ความสําคัญ 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพ้ืนฐานอยางหน่ึงในการพัฒนาประเทศ  ดังน้ันการนํา

พลังงานไฟฟามาใชใหไดประโยชนสูงสุด  จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความ

ชํานาญในงานวิศวกรรม ไฟฟาสาขาตาง ๆ  เพ่ือการศึกษาออกแบบ ประดิษฐ วิเคราะห วิจัย และวางแผน 

งานดานวิศวกรรมไฟฟา รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหมตาง ๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร  

สภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมไทย 

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจในดานวิชาการดังกลาว ดังน้ันจึงได

ดําเนินการเปดสอนระดับปริญญาตรีดานวิศวกรรมไฟฟาในแขนงตาง ๆ ไดแก ไฟฟากําลัง ควบคุมและการ

วัด ไฟฟาสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนาบุคลากรไวเปนกําลังสําคัญ ของหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนของประเทศไทยและกลุมประเทศอินโดจีน  โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชากร ใหเปนไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนา

ความรู ใหเกิดความงอกงามทางภูมิปญญา เพ่ือความคงอยูความเจริญและความเปนอารยะของชาติ 

และเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  

1.3 วัตถุประสงค 

1.3.1 เพ่ื อผลิ ต วิศวกรไฟฟ าระ ดับปริญ ญ าตรีที่ มี ค วามรู พ้ื น ฐานทางด าน

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไปเปนอยางดี และมีความชํานาญเฉพาะสาขา ในสาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรมระบบควบคุมและการวัด 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งทางดานความรูในวิชาชีพ มีจริยธรรม และ 

คุณธรรม 

1.3.3 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร ที่มีความเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของภูมิภาคและประเทศ 
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2. แผนพัฒนาหลักสูตร 
 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา ใหมีมาตรฐาน

สอดคลองที ่สกอ. กําหนด และ

เปนไปตามขอกําหนดจากสภา

วิศวกร 

 

- พัฒนาหลักสตูรตาม

มาตรฐานสากล 

- เน้ือหาของหลักสูตรตอง

สอดคลองกับที่สภาวิศวกร

กําหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง 

สม่ําเสมอ 

- เชิญผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ

ผูประกอบการ 

- การตรวจรับรองหลักสูตรจาก

สภาวิศวกร 

- ผานการรับทราบจาก สกอ. 

 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม และการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

- พัฒนาหลักสตูรใหสอดคลอง

กับความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา

อุตสาหกรรม และกระบวนการ

ผลิต 

- เชิญผูทรงคณุวุฒิจาก

อุตสาหกรรมรวมประเมินและ

พัฒนาหลักสูตร 

 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ

ผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมคีวามพึงพอใจใน

ดานทักษะ ความรูความสามารถ

ในการทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับ

ดี 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

- ระบบทวิภาค 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 - ไมมี 

 

 1.3 การเทยีบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

- ไมมี 

 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน 

  วัน-เวลาราชการ 

  นอกวัน-เวลาราชการ วันเสาร-วันอาทิตย เวลา 08.00-18.00 น.  

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  ตามข อ บั งคั บมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร  ว าด วยการศึ กษ าระ ดับปริญ ญ าตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

  (1) นิสิตใหมมคีวามรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยูในเกณฑตํ่า 

  (2) นิสิตใหมมทีักษะในการพัฒนากระบวนการคิดนอย 

  (3) นิสิตใหมใชเวลามากในการปรับตัวเพ่ือใชชีวิต และการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

(1) จัดกิจกรรมและการเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความรูและความสามารถทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ผานชมรม หรือชุมนุมตางๆ ในคณะฯ 

(2) จัดกิจกรรม และสอดแทรกกระบวนการคิด ใหเกิดการพัฒนาจนเกิดเปนทักษะ 

(3) จัดกิจกรรมและการอบรมการใชชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนิสิตใหม 
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2.5 แผนการรบันิสิตและผูสาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 2.5.1 นิสิตภาคปกติ 
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา 

2560 80 - - - 80 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร  
ปละ 80 คน เร่ิมจบปการศึกษา 2564 2561 80 80 - - 160 

2562 80 80 80 - 240 

2563 80 80 80 80 320 

2564 80 80 80 80 320 

 

 2.5.2 นิสิตภาคพิเศษ 
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา 

2560 20 - - - 20 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร  

ปละ 20 คน เร่ิมจบปการศึกษา 2564 2561 20 20 - - 40 

2562 20 20 20 - 60 

2563 20 20 20 20 80 

2564 20 20 20 20 80 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 -งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียด 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

-คาบํารุงการศึกษา 432,000 864,000 1,296,000 1,728,000 1,728,000 

-คาหนวยกิต 688,000 1,376,000 2,064,000 2,752,000 2,752,000 

-คาธรรมเนียม 1,280,000 2,560,000 3,840,000 5,120,000 5,120,000 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,040,000 6,080,000 9,120,000 12,160,000 12,160,000 

รวมรายรับ 5,440,000 10,880,000 16,320,000 21,760,000 21,760,000 

จํานวนนิสิต 100 200 300 400 500 

 

 -งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายละเอียด 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

- คาใชจายบุคลากร 259,170 259,170 259,170 259,170 259,170 

- คาใชจายดําเนินงาน 1,052,900 1,052,900 1,052,900 1,052,900 1,052,900 

- รายจายระดับมหาวิทยาลัย 12,160,000 12,160,000 12,160,000 12,160,000 12,160,000 

- คาครุภัณฑ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมรายจาย 14,472,070 14,472,070 14,472,070 14,472,070 14,472,070 

จํานวนนิสิต (คน) 100 200 300 400 500 

คาใชจายตอหัวนิสิต 45,226 บาท/คน/ป 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียนและศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

 

 2.8 การเทยีบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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3.หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 146 หนวยกิต 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

   (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

    - กลุมสาระอยูดีมีสุข     ไมนอยกวา   5  หนวยกิต 

    - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา       4  หนวยกิต 

    - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                  13  หนวยกิต 

    - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา   5  หนวยกิต 

    - กลุมวิชาสุนทรียศาสตร    ไมนอยกวา        3  หนวยกติ 

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา       110  หนวยกิต 

    วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน            33  หนวยกิต 

    วิชาเฉพาะดาน      ไมนอยกวา 77  หนวยกิต 

   (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

   (4) การฝกงาน   ไมนอยกวา 240  ช่ัวโมง (30 วันทําการตอเน่ืองยกเวน

นิสิตที่เลือกเรยีนสหกิจศึกษา ไมตองฝกงาน) 

  3.1.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไมนอยกวา 30   หนวยกิต 

 - กลุมสาระอยูดีมีสุข     ไมนอยกวา   5  หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 

(Physical Education Activities) 

1(0-2-1) 

และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมี

สุข 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา  4   หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียน 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร      13   หนวยกิต 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 

(English Language) 

9(  -  -  ) 

 วิชาสื่อสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(  -  -  ) 
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    - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไมนอยกวา  5  หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  

(Knowledge of the Land) 

2(2-0-4) 

และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก 

 - กลุมวิชาสนุทรียศาสตร       ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุมวิชาสุนทรียศาสตร 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา 110 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะพื้นฐาน       33   หนวยกิต 

04201103 เคมีหลักมลู 

(Principles of Chemistry) 

3(3-0-6) 

04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล 

(Laboratory in Principles of Chemistry) 

1(0-3-2) 

04202103 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 

04202104 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

04202201 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 

(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 

04203201 ฟสิกสทั่วไป I 

(General Physics I) 

3(3-0-6) 

04203202 ฟสิกสทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in General Physics I) 

1(0-3-2) 

04203203 ฟสิกสทั่วไป II 

(General Physics II) 

3(3-0-6) 

04203204 ฟสิกสทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in General Physics II) 

1(0-3-2) 

  04252112** คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

(Computer and Programming) 

3(2-3-6) 

04253201 หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม 

(Basic Principles of Engineering Mechanics) 

 

  3(3-0-6) 

** รายวิชาปรับปรุง 
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04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

04253282 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

 

วิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา   77   หนวยกิต 

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม     49   หนวยกิต 

04252111** วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 

(Introduction to Electrical Engineering) 

1(1-0-2) 

04252211** การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 

(Electric Circuit Analysis I) 

3(3-0-6) 

04252213** ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

(Electric Circuit Laboratory) 

1(0-3-2) 

04252214** การออกแบบระบบดิจิทัล 

(Digital Systems Design) 

3(2-3-6) 

04252234** วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 

(Electronic Circuits and Systems I) 

3(3-0-6) 

04252251** เครื่องจักรกลไฟฟา I 

(Electrical Machines I) 

 3(3-0-6) 

04252281* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 

(Computer Programing for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

04252291** การฝกงานไฟฟา 

(Electrical Practice) 

  1(0-3-2) 

04252314** สัญญาณและระบบ 

(Signals and Systems) 

3(3-0-6) 

04252321** หลักการสื่อสาร 

(Principle of Communications) 

3(3-0-6) 

04252332** ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

(Electronics Laboratory) 

1(0-3-2) 

04252341** สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น 

(Electromagnetic Fields and Waves) 

3(3-0-6) 

04252352** ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 

(Electrical Machines Laboratory) 

  1(0-3-2) 

*  รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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04252361** เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

(Electrical Instrumentation and Measurements) 

3(3-0-6) 

04252362** ระบบควบคุมเชิงเสน 

(Linear Control Systems) 

3(3-0-6) 

 

04252363** ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

(Microprocessor and Microcontroller) 

  3(2-3-6) 

04252364** ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด 

(Control and Measurement Laboratory) 

1(0-3-2) 

04252463** ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได 

(Programmable Logic Control System) 

 3(2-3-6) 

04252495** การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Project Preparation) 

  1(0-3-2) 

04252499** โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Project ) 

 2(0-6-3) 

04253281** การฝกงานโรงงานทางวิศวกรรม 

(Engineering Workshop Practice) 

 1(0-3-2) 

04253401* นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม 

(Innovation of Engineering Management) 

 3(3-0-6) 

   

- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม    ไมนอยกวา 28   หนวยกิต 

1) กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง  

ใหนิสิตเรียนวิชาดังตอไปน้ีและเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 7 หนวยกิต จากรายวิชาในกลุม 3 

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป  

 04252351** เครื่องจักรกลไฟฟา II 

(Electrical Machines II) 

3(3-0-6) 

 04252353** อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

(Power Electronics) 

3(3-0-6) 

 04252355** วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

(High-Voltage Engineering) 

3(3-0-6) 

04252356* ระบบไฟฟากําลัง 

(Electric Power Systems) 

3(3-0-6) 

 04252453** การออกแบบระบบไฟฟา 

(Electrical System Design) 

3(3-0-6) 

*  รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 04252454** โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 

(Power Plants and Substation) 

3(3-0-6) 

04252455** การปองกันระบบไฟฟากําลัง 

(Power System Protection) 

3(3-0-6) 

 

 2) กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

ใหนิสิตเรียนวิชาดังตอไปน้ี และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 7 หนวยกิต จากรายวิชาในกลุม 3 

วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป  

04252322* วิศวกรรมสายอากาศ 

(Antenna Engineering) 

3(3-0-6) 

04252323** วิศวกรรมไมโครเวฟ 

(Microwave Engineering) 

3(3-0-6) 

04252422** การสื่อสารไรสาย 

(Wireless Communications) 

3(3-0-6) 

04252423* การสื่อสารแบบดิจิทัล 

(Digital Communication) 

3(3-0-6) 

04252424** การสื่อสารใยนําแสง 

(Optical Fiber Communications) 

3(3-0-6) 

04252425* การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

(Data Communications and Networks) 

3(3-0-6) 

04252426* เครือขายระบบสื่อสารและสายสง 

(Communication Network and Transmission Lines) 

3(3-0-6) 

 

3) กลุมวิศวกรรมไฟฟาทั่วไป 

 04252212** การวิเคราะหวงจรไฟฟา II 

(Electric Circuit Analysis II) 

3(3-0-6) 

 04252231** วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

  04252232** อุปกรณทางแสง 

(Optical Devices) 

3(3-0-6) 

 04252233** ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา 

(Semiconductor Sensors) 

 

3(3-0-6) 

*  รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 04252331** วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II 

(Electronic Circuits and Systems II) 

3(3-0-6) 

 04252333** การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Circuit Design) 

3(3-0-6) 

 04252354** ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลงั 

(Power Electronics Laboratory) 

1(0-3-2) 

 04252357** การวิเคราะหและประยุกตเครื่องจักรไฟฟา 

(Analysis and Applications of Electrical Machines) 

3(3-0-6) 

 04252358** วิศวกรรมการสองสวาง 

(Illumination Engineering) 

3(3-0-6) 

04252371* พลังงานหมนุเวียน 

(Renewable Energy) 

3(3-0-6) 

 04252421** วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(Telecommunication Engineering) 

3(3-0-6) 

 04252427** ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 

(Microwave Engineering Laboratory) 

1(0-3-2) 

 04252431** อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 

(Biomedical Electronics) 

3(3-0-6) 

 04252441** การประมวลสญัญาณดิจิทลั  

(Digital Signal Processing) 

3(3-0-6) 

04252451* การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

(Electric Power Systems Analysis II) 

3(3-0-6) 

 04252452** ปฏิบัติการการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

(Electric Power Systems Analysis Laboratory) 

1(0-3-2) 

04252456* ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว 

(Distribution Generation System) 

3(3-0-6) 

 04252457** การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

(Electric Drives) 

3(3-0-6) 

 04252458** ความเช่ือถือไดเบ้ืองตนของระบบกําลัง 

(Basic  Power System Reliability) 

3(3-0-6) 

 

 

 

  

*  รายวชิาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 04252459** ฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง 

(Harmonics in Power Systems) 

3(3-0-6) 

  04252461** ระบบควบคุมดิจิทัล 

(Digital Control Systems) 

3(3-0-6) 

  04252462** การควบคุมพลวัตเบ้ืองตน 

(Introduction to Dynamic Control) 

3(3-0-6) 

  04252464** การควบคุมกระบวนการ 

(Process Control) 

3(3-0-6) 

  04252465** ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ 

(Process Control Laboratory) 

1(0-3-2) 

  04252466** การควบคุมดวยคอมพิวเตอรในเวลาจริง 

(Real-time Computer Control) 

3(3-0-6) 

  04252467** ระบบหุนยนตเบ้ืองตน 

(Introduction to Robotic Systems) 

3(3-0-6) 

04252471* การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงาน 

(Energy Conservation and Management) 

3(3-0-6) 

 

 04252472** ระบบไฟฟาและระบบสัญญาณในอาคาร 

(Electrical Systems and Signal Systems in Building) 

3(3-0-6) 

  04252496** เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 

(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering) 

3(3-0-6) 

 04252498** ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1 – 3 

04850390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(1-0-2) 

04850490 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี      ไมนอยกวา 6    หนวยกิต 

(4) การฝกงาน  การฝกงานไมนอยกวา  240  ช่ัวโมง (30 วันทําการตอเน่ืองยกเวนนิสิตที่เลือก

เรียนสหกิจศึกษา) 

*  รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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ความหมายของเลขรหสัประจําวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังตอไปน้ี  

 เลขลําดับที่ 1-2  (04) หมายถึง  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 เลขลําดับที่ 3-5  (252) หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 เลขลําดับที่ 6  หมายถึง  ระดับช้ันป 

 เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปน้ี 

0 หมายถึง  กลุมวิชาทั่วไปสําหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 

1     หมายถึง         กลุมวิชาดานการวิเคราะหวงจรและการประมวล  

                   สญัญาณทางไฟฟา 

2 หมายถึง  กลุมวิชาดานสื่อสารและโทรคมนาคม 

3 หมายถึง  กลุมวิชาดานอิเล็กทรอนิกส 

4 หมายถึง  กลุมวิชาที่เกี่ยวกับคลื่นและสนามแมเหล็กไฟฟา 

5 หมายถึง  กลุมวิชาดานไฟฟากําลัง 

6 หมายถึง  กลุมวิชาดานการควบคุมและการวัด 

7 หมายถึง  กลุมวิชาดานพลังงาน 

8 หมายถึง  กลุมวิชาคอมพิวเตอร 

9     หมายถึง  กลุมวิชาการฝกงาน เรื่องเฉพาะทาง ปญหาพิเศษ  

และโครงงาน 

เลขลําดับที่  8  หมายถึง  ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 

   3.1.4.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตที่ไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษา

ดวยตัวเอง) 

04252111 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 1(1-0-2) 

04252112 

04253281 

คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

การฝกงานโรงงานทางวิศวกรรม 

3(2-3-6) 

1(0-3-2) 

04202103 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

04203201 ฟสิกสทั่วไป I 3(3-0-6) 

04203202 ฟสิกสทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01999111 

01355xxx 

ศาสตรแหงแผนดิน 

ภาษาอังกฤษ 

2(2-0-4) 

ไมนับหนวยกิต  

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข  4( - - ) 

รวม  18( - - ) 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษา

ดวยตัวเอง) 

04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

04201103 เคมีหลักมลู 3(3-0-6) 

04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล   1(0-3-2) 

04202104 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

04203203 ฟสิกสทั่วไป II 3(3-0-6) 

04203204 ฟสิกสทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

รวม  18( - - ) 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0-6) 

04202201 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 3(3-0-6) 

04252281 

04253201 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 

หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  วิชา

สื่อสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 

1( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

รวม  19( - - ) 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01999021 

04252213 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

3(3-0-6) 

1(0-3-2) 

04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(2-3-6) 

04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 3(3-0-6) 

04252251 เครื่องจักรกลไฟฟา I 3(3-0-6) 

04252291 

04252341 

การฝกงานไฟฟา 

สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น 

1(0-3-2) 

3(3-0-6) 

04253282 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม  20(- - ) 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

04252314 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

04252352 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-2) 

04252361 

04252363 

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

3(3-0-6) 

3(2-3-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 6( - - ) 

รวม  20( - - ) 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252321 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

04252362 ระบบควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6) 

04252364 

04252463 

ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด 

ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได 

1(0-3-2) 

3(3-0-6) 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

6( - - ) 

1( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

รวม  20( - - ) 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

04253401 

01355xxx 

นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม 

ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 9( - - ) 

รวม   19( - - ) 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 7( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

รวม  12( - - ) 
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   3.1.4.2 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252111 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 1(1-0-2) 

04252112 

04253281 

คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

การฝกงานโรงงานทางวิศวกรรม 

3(2-3-6) 

1(0-3-2) 

04202103 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

04203201 ฟสิกสทั่วไป I 3(3-0-6) 

04203202 ฟสิกสทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01999111 

01355xxx 

ศาสตรแหงแผนดิน 

ภาษาอังกฤษ 

2(2-0-4) 

ไมนับหนวยกิต  

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข  4( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

04201103 เคมีหลักมลู 3(3-0-6) 

04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล   1(0-3-2) 

04202104 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

04203203 ฟสิกสทั่วไป II 3(3-0-6) 

04203204 ฟสิกสทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  

วิชาเลือกเสร ี

1( - - ) 

3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระพลเมอืงไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0-6) 

04202201 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 3(3-0-6) 

04252281 

04253201 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 

หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระภาษากับการสื่อสาร วิชาสื่อสาร

สนเทศ/คอมพิวเตอร 

1( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01999021 

04252213 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

3(3-0-6) 

1(0-3-2) 

04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(2-3-6) 

04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 3(3-0-6) 

04252251 เครื่องจักรกลไฟฟา I 3(3-0-6) 

04252291 การฝกงานไฟฟา 1(0-3-2) 

04252341 

04253282 

สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น 

วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

3( 3-0-6) 

รวม  20( - - ) 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

04252314 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

04252352 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-2) 

04252361 

04252363 

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

3(3-0-6) 

3(2-3-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

วิชาเลือกเสร ี

3( - - ) 

1( - - ) 

3( - - ) 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252321 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

04252362 ระบบควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6) 

04252364 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด 1(0-3-2) 

04252495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 12( - - ) 

รวม  20( - - ) 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

04252499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) 

04253401 นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

04850390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 9( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

 

 

3( - - ) 

รวม   21( - - ) 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหนวยกิต  

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตัวเอง) 

04850490 สหกิจศึกษา 6 

รวม  6 
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  3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

3.1.5.1 คําอธบิายรายวิชาอ่ืนๆ ที่ไมใชรหสัวิชาของหลกัสูตร  

04201103 เคมีหลักมลู 

(Principles of Chemistry) 

3(3-0-6) 

                         ทฤษฎีอะตอมพ้ืนฐาน โครงสรางอิเล็กโทรนิกของอะตอม พันธะเคมี ระบบพีริออดิก 

ธาตุรีพรีเซนเททีฟ, อโลหะและโลหะทรานซิชัน ปริมาณสารสัมพันธ สมบัติของแกส ของเหลว ของแข็ง

และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตรเคมี 

                         Basis of the atomic theory, electronic structures of atoms, chemical 

bonds, periodic properties, representative elements, nonmetal and transition metals, 

stoichiometry, properties of gas, liquid, solid and solution, chemical equilibrium, ionic 

equilibrium, chemical kinetics. 
 

04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล 

(Laboratory in Principles of Chemistry) 

1(0-3-2) 

                               วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04201103 หรือเรียนพรอมกัน 

                         ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีหลักมูล 

                         Laboratory work for Principles of Chemistry. 
 

04202103 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 

                        ลิมิต ความตอเน่ือง การหาอนุพันธและการหาปริพันธของฟงกชันคาจริงและฟงกชัน

คาเวกเตอรของตัวแปรจริงและการประยุกต การประยุกตอนุพันธ รูปแบบไมกําหนด เทคนิคการหา

ปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ อนุกรมเทยเลอรของฟงกชันพ้ืนฐาน 

                        Limit, continuity, differentiation and integration of real-valued and 

vector-valued functions of a real variable and their applications; application of 

derivatives; indeterminate form; techniques of integration; improper integrals; Taylor 

series expansions of elementary functions. 

 

04202104 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

                              วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04202103  

                         พีชคณิตเวกเตอรในปริภูมิสามมิติ เสนตรง ระนาบ และพ้ืนผิวในปริภูมิสามมิติ 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของหลายตัว

แปรและการประยุกต ปริพันธตามเสนเบ้ืองตน 
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                         Vector algebra in three dimensions; lines, planes and surfaces in 

three-dimensional space; polar coordinate system; calculus of real-valued functions of 

two variables, calculus of real-valued functions of several variables and their 

applications; introduction to line integrals. 

 

04202201 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 

(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 

                              วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04202104  

                         อุปนัยเชิงคณิตศาสตร เมทริกซ สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตนและการประยุกต ลําดับ

และอนุกรมของจํานวน และการหาปริพันธเชิงตัวเลข 

                         Mathematical induction; matrix; introduction to differential equations 

and their applications; sequences and series of numbers; numerical integration. 
 

04203201 ฟสิกสทั่วไป I 

(General Physics I) 

3(3-0-6) 

                        กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล อุณหพล

ศาสตร การสั่นและคลื่น 

                        Mechanics of particles and rigid bodies, properties of matter, fluid 

mechanics, Thermodynamics, vibrations and waves. 

 

04203202 ฟสิกสทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in General Physics I) 

1(0-3-2) 

                              วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04203201 หรือเรียนพรอมกัน 

                         ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป I 

                         Laboratory work for General Physics I. 
 

04203203 ฟสิกสทั่วไป II 

(General Physics II) 

3(3-0-6) 

                              วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04203201  

                         แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม 

                         Electromagnetism, Electrical circuits, fundamental electronics, optics, 

modern physics. 
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04203204 ฟสิกสทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in General Physics II) 

1(0-3-2) 

                               วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04203203  หรือเรียนพรอมกัน 

                         ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป II 

                         Laboratory work for General Physics II. 

04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

                            เทคนิคการเขียนตัวอักษร และตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต 

เทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและเกณฑ

ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด วิวชวย หลักการเรขาบรรยายเบ้ืองตน การหาแผนคลี่ การเขียน

แบบใชคอมพิวเตอรชวย การมองภาพออรโธกราฟฟก การเขียนแบบของวัตถุโดยละเอียด และ การเขียน

แบบการประกอบ 

                            Lettering techniques; applied geometry drawing; sketching 

techniques; orthographic drawing; pictorial drawing; dimensioning and tolerancing; 

sectional view drawing; auxiliary views; introduction to descriptive geometry; 

development; computer-aided drawing; orthographic projection; tolerancing; detail and 

assemble. 

04253201 หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม 

(Basic Principles of Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04202103  

                            การวิเคราะหแรง ผลลัพธของระบบแรง สมดุล ความเสียดทานแหง สถิตยสาตร

ของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็งในระนาบ กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 

ของนิวตัน หลักของงานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 

                            Analysis of forces, result of force system, equilibrium, dry friction, 

fluid statics, kinematics of particles and rigid bodies in plane, Newton's second laws of 

motion, principles of work and energy, impulse and momentum. 

 

04253282 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

                            การใชโลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุคอมโพสิท ยางมะตอย ไม และคอนกรีตเปน

วัสดุทางวิศวกรรม แผนภาพสมดุลสถานะและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติทางกลและ

ความหมายของสมบัติของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธโครงสรางมหภาคและจุลภาคกับสมบัติ การ

เสื่อมสภาพของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ใชวัสดุวิศวกรรม 
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                            Utilization of metal, polymer, ceramic, composites, asphalt, wood 

and concrete as engineering materials; phase equilibrium diagrams and their 

interpretation; mechanical property testing and meaning of engineering materials 

properties; macrostructures and microstructures in relationships with properties; 

engineering materials; materials degradation; production processes for products using 

engineering materials. 

 

04253281 การฝกงานโรงงานทางวิศวกรรม 

(Engineering Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

                            ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดขนาดช้ินงาน งานรางแบบ งานเครื่องมือกล งาน

ปรับแตงช้ินงาน งานโลหะแผน การเช่ือมกาซและไฟฟา ความปลอดภัยในโรงงานและการบํารุงรักษา

เครื่องมือกล 

                            Practice in work-piece measuring, layout, machine tools, bench 

works, sheet metal works, gas and electric welding, safety in workshop and 

maintenance of machine tools. 

 

04253401 นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม 

(Innovation of Engineering Management) 

3(3-0-6) 

                           หลักการของขั้นตอนการทํางาน การวิเคราะหกระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการ

ผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะหการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม 

หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทํางาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการวางแผน

และควบคุมการผลิต วิเคราะหตนทุนและกําไรเพ่ือการตัดสินใจ การจัดลําดับและตารางการ  

                           Principles of elements of works, analysis of production process by 

using of production process chart, flow process, man-machine chart, micro motion 

study, SIMO chart, work improvement and job design, applications of principles of 

motion economy, standardization of works operations, Production planning and control 

system, cost and profitability analysis for decision making, production scheduling. 

 

04850390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(1-0-2) 

                           หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย

สัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การ 
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เขียนรายงาน 

                           Principles, concepts and processes of cooperative education, 

relation rules and regulation. Basic knowledge and techniques in job application. Basic 

knowledge and techniques in working. Communication and human relations. Personality 

development. Quality management system in workplace. Presentation techniques. 

Report writing. 

04850490 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04850390  

                            การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย

ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

                            On the job training as a temporary employee according to the 

assigned project including report writing and presentation. 

 

3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

04252111** วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 

(Introduction to Electrical Engineering) 

1(1-0-2) 

                        เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟา การโปรแกรม และอุปกรณ การออกแบบวงจร  

แผนพริ้น 

                        Electrical and engineering technology, programming, and equipment; 

design of print circuit board. 

04252112** คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

(Computers and Programming) 

3(2-3-6) 

                      แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร ปฎิสัมพันธระหวาง

ฮารดแวรกับซอฟตแวร ภาษาของคอมพิวเตอรปจจุบัน และปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 

                       Computer concepts; computer components; Hardware and software 

interaction; Current programming language and Laboratory experiments on topics 

covered. 

04252211** การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 

(Electric Circuit Analysis I) 

3(3-0-6) 

                     สวนประกอบวงจร การวิเคราะหวงจรแบบโหนดและเมช ทฤษฎีบทวงจร ตัวตานทาน 

ขดลวด และตัวเก็บประจุ  ระบบอันดับหน่ึงและวงจรอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรไฟฟา

กระแสสลับ วงจรสามเฟส 

** รายวิชาปรับปรุง 
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                    Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance, 

inductance, and capacitance; first and second order circuits; phasor diagram; AC power 

circuits; three-phase circuit. 

04252212** การวิเคราะหวงจรไฟฟา II 

(Electric Circuit Analysis II) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252211  

                        ความถี่เชิงซอน และการวิเคราะหในระนาบเอส ฟงกชันวงจรขาย ผลการแปลงลา

ปลาซและการประยุกตใชในการวิเคราะหวงจร การตอบสนองเชิงความถี่ รีโซแนนซ และการสเกลวงจร 

วงจรแบบมีการเช่ือมรวม หมอแปลง วงจรขายสองทางเขา-ออก 

                        Complex frequency and s-plane analysis; network function; laplance 

transformation and its application to circuit analysis; frequency response; resonance and 

scaling circuit; couple circuits; transformer; two-port networks. 
 

04252213** ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

(Electric Circuit Laboratory) 

1(0-3-2) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252211  

                       ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 

                        Laboratory experiments on topics covered in Electrical Circuit Analysis I. 
 

04252214** การออกแบบระบบดิจิทัล 

(Digital Systems Design) 

3(2-3-6) 

                       ระบบดิจิทัลพ้ืนฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจิทัล ลอจิกเกตการ

ลดขนาดตรรกะใหเล็กที่สุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิปฟล็อป วงจรเชิงลําดับแบบ

ประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา พีแอลเอ รอมและแรม วงจรคํานวณ การใชคอมพิวเตอรชวย

ออกแบบทางตรรกะ และปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 

                       Basic digital systems; boolean algebra; digital design techniques; 

logicgates; logic minimization; standard combinational circuits, sequential circuits; flip-

flops; synchronous and asynchronous sequential circuits; PLA; ROM; and RAM; arithmetic 

circuits; computer-aided logic design and Laboratory experiments on topics covered. 

 

 

 

 
 

** รายวิชาปรับปรุง 
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04252231** วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

                      โครงสรางของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟาของวัสดุ คุณสมบัติทางแมเหลก็ของวัสดุ ตัวนํา

ทางไฟฟา อุปกรณสารกึ่งตัวนําเบ้ืองตน ตัวนําแบบย่ิงยวด ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง ของเหลวและแกส 

การประยุกตใชวัสดุในระบบไฟฟา 

                       Structure of materials; electrical properties of materials; magnetic 

properties of materials; electrical conductors; Introduction to semiconductor devices; 

superconductivity; solid, liquid and gas dielectrics; applications of materials in electrical 

system. 

04252232** อุปกรณทางแสง 

(Optical Devices) 

3(3-0-6) 

                        แสง ฟสิกสสถานะของแข็ง การกล้ําสญัญาณของแสง อุปกรณแสดงผล หลักการ

ทํางานของเลเซอร ชนิดของเลเซอร เทคนิคและการประยุกตของเลเซอร โฟโตดีเทกเตอร ทอนําคลื่น

แบบเสนใยแสง 

                          Light; fundamental of solid state physics; modulation of light; display 

devices; principle of laser operation; types of laser; technique and application of laser; 

photo detectors; optical fiber waveguides. 

 

04252233** ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา 

(Semiconductor Sensors) 

3(3-0-6) 

                       พัฒนาการของตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา การจําแนกตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา  เทคโนโลยีการ

ผลิตสารกึ่งตัวนํา  ตัวรับรูทางเสียง  ตัวรับรูทางกล  ตัวรับรูแมเหล็ก ตัวรับรูการแผรังสี  ตัวรับรูความ

รอน  ตัวรับรูทางเคมีและชีวภาพ  ตัวรับรูแบบรวม  ตัวรับรูในเทคโนโลยีไมโครแมชชีน  ตัวรับรูในระบบ

เครื่องไฟฟาจักรกลจุลภาค 

                        Evolution of semiconductor sensors, classifications of semiconductor 

sensors, semiconductor fabrication technologies, acoustic sensors, mechanical sensors, 

magnetic sensors, radiation sensors, thermal sensors, chemical and bio-sensors, 

integrated sensors, micromachined sensors and microelectromechanical system sensors 

 

 

 

 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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04252234** วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 

(Electronic Circuits and Systems I) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252211  

                    อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะทางความถี่ และกระแส-แรงดันของอุปกรณ การ

วิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรของทรานซิส เตอรชนิด บีเจที เอ็มโอ

เอส ซีเอ็มโอเอส และบีไอซีเอ็มโอเอส วงจรขยายการดําเนินงานและการประยุกต โมดูลแหลงจาย 

                   Semiconductor devices; device 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. 

04252251** เครื่องจักรกลไฟฟา I 

(Electrical Machines I) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252211  

                       แหลงตนทางพลังงาน วงจรแมเหล็ก หลักแมเหล็กไฟฟาและการแปลงผันพลังงานกล

ไฟฟา พลังงานและพลังงานรวม หลักเครื่องจักรชนิดหมุน เครื่องจักรกระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอร

กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรง  เครื่องจักรกระแสสลับ ทฤษฎีและการวิเคราะห

หมอแปลงเฟสเด่ียว และสามเฟส 

                        Energy sources, magnetic circuits, principles of electromagnetic and 

electromechanical energy conversion, energy and co-energy, principles of rotating 

machines, direct current (dc) machines, starting method of dc motors, methods of dc 

motors speed control, alternative current machines, theory and analysis of single phase 

and three phase transformers. 

 

04252281* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 

(Computer Programming for Electrical 

Engineers) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252112  

                    หลักการและโครงสรางเบ้ืองตนของระบบคอมพิวเตอร ความสัมพันธระหวางฮารดแวร

และซอฟตแวร วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใชผังงาน โครงสรางของขอมูลและตัวแปร การ

ดําเนินการทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตรเชิงตัวเลข กระบวนการการตัดสินใจและการทํางานแบบ

วนรอบ การเขียนโปรแกรมยอยฟงกชันและ โพรซิเดอร ขอมูลโครงสรางแบบ อารเรย โครงสราง การ

สรางแนวความคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเบ้ืองตน  

         

* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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                   Basic principles and structure of the computer system, hardware and 

software relationship, design and develop applications using flowcharts, data structures 

and variables, mathematical operation and numerical logics, decision process and 

Iterative operation, sub – function programming and procedure, array data structures,  

file structure, high-level language  programming conceptual, basic of visual 

programming. 
 

04252291** การฝกงานไฟฟา 

(Electrical Practice) 

1(0-3-2) 

                       การฝกงานเก่ียวกับอุปกรณไฟฟามูลฐาน อุปกรณคอมพิวเตอร  และการเดิน

สายไฟฟา 

                       Workshop practice in basic electrical equipment; computer equipment 

and wiring installation. 
 

04252314** สัญญาณและระบบ 

(Signals and Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252211  

                    เทคนิคการวิเคราะหการแปลงสัญญาณตอเน่ืองและไมตอเน่ือง  ระบบเชิงเสนและไม

แปรตามเวลา  ฟงกชันถายโอน  อนุกรมฟูเรียร  ผลการแปลงฟูเรียร  ลาปลาซและการแปลงซี  ทฤษฎี

การชักตัวอยาง  การแกสมการเชิงอนุพันธและสมการผลตางสืบเน่ืองโดยใชผลการแปลง 

                    Continuous and discrete-time transform analysis techniques; linear and 

time-invariant systems; transfer functions; Fourier series; Fourier transform; Laplace and 

z transform; sampling theorem; solution of differential and difference equations using 

transforms. 

04252321** หลักการสื่อสาร 

(Principle of Communications) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252314  

                      โมเดลของระบบสื่อสาร แบบใชสาย/เคเบ้ิล และไรสาย/คลื่นวิทยุ สเปกตรัมของ

สัญญาณ การประยุกตใชอนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร การมอดูเลตทางแอนาลอก เอเอ็ม ดีเอสบี 

เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พีเอ็มสัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบอนาล็อค การมอดูเลตแบบ

เบสแบนด ทฤษฎีการสุมคาและการจัดระดับของสัญญาณ การมอดูเลตแบบพัลส พีเอเอ็ม พีซีเอ็ม ดีเอ็ม 

เทคนิคการมัลติเพล็กซสัญญาณ เอฟดีเอ็ม ทีดีเอ็ม ระบบสายสงสัญญาณ การแพรกระจายคลื่นวิทยุ 

องคประกอบระบบไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางแสงเบ้ืองตน 

                     Communication models, wire/cable and wireless/radio; Introduction to 

** รายวิชาปรับปรุง 
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signal and system; spectrum of signal and applications of fourier series and transform; 

analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM; noises in analog communication; 

binary baseband modulation; sampling theory and quantization; pulse modulation, PCM, 

DM; multiplexing techniques; introduction to transmission lines, radio wave propagation, 

microwave components and communication, satellite communications, optical 

communication. 
 

04252322* วิศวกรรมสายอากาศ 

(Antenna Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252341  

                      ทฤษฎีและนิยามพ้ืนฐานของ แหลงกําเนิดจุดแบบไอโซโทรปก รูปแบบกําลังงานและ

สนามกําลัง ทิศทางและประสิทธิภาพการขยาย โพลาไรเซช่ัน อิมพีแดนซอินพุตและแบนดวิดธ สมการการ

สงสัญญาณของเอฟอารไอไอเอส การแพรสัญญาณจากอุปกรณ ผลกระทบจากพ้ืนดิน คุณสมบัติการ

แพรกระจายคลื่นของสายอากาศแบบเสน สายอากาศแบบอารเรย สายอากาศแบบ ยากิ – อุดา 

สายอากาศแบบ ล็อค – พีริโอดิก สายอากาศแบบรูรับ สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศแบบใหม

สําหรับการใชงานในปจจุบัน การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ 

   Basic definitions and theory; isotropic point source; power and field patterns; 

directivity and gain efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; Friis 

transmission equation, radiation from current elements; ground effects; radiation 

properties of wire antenna; array antenna; Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna; 

aperture antenna; microstrip antenna; modern antenna for current applications; antenna 

characteristics measurement. 
 

04252323** วิศวกรรมไมโครเวฟ 

(Microwave Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252341  

                      การทบทวนสมการของแม็กซเวล คลืน่ระนาบ สายสงสัญญาณไมโครเวฟและทอนําคลื่น 

การวิเคราะหโครงขายไมโครเวฟ อิมพีแดนซและแรงดันและกระแสเทียบเคียง เมตริก เอส แผนภาพของ

สัญญาณ การเขาคูอิมพีแดนซและการจูน ตัวสะทอนไมโครเวฟ การแบงกําลังและทิศทางการสงผาน ตัว

กรองไมโครเวฟ การเช่ือมตอไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การแพรกระจายคลื่นไมโครเวฟ การวัด

คลื่นไมโครเวฟเบ้ืองตน การประยุกตใชงาน 

                    Review of Maxwell’s equations, plane waves; microwave transmission lines 

and waveguides; microwave network analysis; impedance and equivalent voltage and 
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current; the s matrix; signal flow graphs, impedance matching and tuning, microwave 

resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; point-to-point 

microwave link; radar system; microwave propagation; basic of microwave measurement; 

applications. 
 

04252331** วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II 

(Electronic Circuits and Systems II) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252234  

                       วงจรขยายหลายขั้นของทรานซิสเตอร  การตอบสนองตอความถี่ของวงจรขยายบีเจที

และเจเฟท  ผลมิลเลอร  ผลเชิงความถี่หลายขั้น  วงจรสะทอนกระแสและวงจรกําเนิดกระแส  วงจรขยาย

ผลตางแบบไบเฟท ไบมอสและไบซีมอส  การประยุกตออปแอมปขั้นสูง  วงจรกรองออปแอมปแบบ

แอ็กทิฟ  ออฟเซตและความถี่ของออปแอมป  การวิเคราะหระบบปอนกลับทางลบ  วงจรออสซิลเลเตอร

แบบปรับคาได  วงจรขยายกําลังรูปแบบตางๆ  วงจรรวมเชิงเสนและดิจิทัล 

                       Transistor multistage amplifiers; frequency response of BJT and JFET 

amplifier circuits; Miller effect; multistage frequency effect; current mirror and current 

source circuits; BiFET, BiMOS and BiCMOS differential amplifiers; advanced op-amp 

applications; op-amp active filters; op-amp offset and frequency; negative feedback 

system analysis; tuned-oscillator circuits; different class of power amplifiers; linear and 

digital ICs. 
 

04252332** ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

(Electronics Laboratory) 

1(0-3-2) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252234  

                       ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 

                       Laboratory experiments on topics covered in Electronic Circuits and 

Systems I. 
 

04252333** การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Circuit Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252331  

                       การออกแบบวงจรเรียงกระแสหน่ึงเฟสและหลายเฟส  การกําหนดคาหมอแปลง 

ไดโอดและตัวเก็บประจุ วงจรกรอง วงจรรักษาระดับแรงดันคงคาแบบเชิงเสน วงจรรักษาระดับแรงดันคง

คาแบบสวิตช การออกแบบวงจรผกผัน เทคนิคของการไบแอสและเสถียรภาพ การตอบสนองตอความถี่

ของวงจรขยายในยานเอเอฟ วงจรขยายแรงดันและกําลัง การขับมอสเฟทกําลัง การประยุกตขั้นสูงของ 
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ออปแอมป 

                       Rectifier design for single and multi  phase; specification of transformer; 

diode and capacitor; filter networks; linear voltage regulator; switching regulator; 

inverter design; bias and stability technique; frequency response of AF amplifier; voltage 

and power amplifier; driving power MOSFET; advanced application of Op-Amp. 

 

04252341** 

 

สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น 

(Electromagnetic Fields and Waves) 

 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04202104  

                       สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก  ความจุกระแสแบบพาและแบบนํา ความ

ตานทาน สนามแมเหล็ก วัสดุแมเหล็ก ความเหน่ียวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรคาตามเวลา สมการ

แมกซเวล 

                       Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection 

and conduction currents; resistance, magnetostatic fields; magnetic materials; 

inductance, time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations. 
 

04252351** เครื่องจักรกลไฟฟา II 

(Electrical Machines II) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252251  

                       หมอแปลงในระบบสามเฟส  โครงสรางเครื่องจักรกระแสสลับ  เครื่องจักรซิงโครนัส  

เครื่องจักรเหน่ียวนําระบบหน่ึงเฟสและสามเฟส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา 

                         Transformers in three phase systems, alternative current (ac) machine, 

synchronous machines, ac single phase and three phase induction machines, protection 

of electrical machines. 

 

04252352** ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 

(Electrical Machines Laboratory) 

1(0-3-2) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252251  

                       ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา เครื่องจักรกลไฟฟา I และ เครื่องกลจักรไฟฟา II 

                       Laboratory experiments on topics in Electrical Machines I and Electrical 

Machines II. 
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04252353** อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

(Power Electronics) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252234  

                       คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง  หลักการพ้ืนฐานของการแปลงผัน

กําลังไฟฟา เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง  เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง เครื่อง

แปลงผันกระแสสลับเปนกระแสสลับ เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ 

                        Characteristics of power electronics devices; principles of power 

converters - AC to DC converter, DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC 

converter. 
 

04252354** ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลงั 

(Power Electronics Laboratory) 

1(0-3-2) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252353  

                       ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

                        Laboratory experiments on topics covered in Power Electronics. 
 

04252355** วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

(High-Voltage Engineering) 

3(3-0-6) 

                        การใชประโยชนไฟฟาแรงดันสูง และแรงดันเกินในระบบกําลัง การกําเนิดแรงดันสูง

เพ่ือการทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดันสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดสนามไฟฟา การเบรกดาวน

ในฉนวนแก็ส ของเหลว และของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง ระบบปองกันฟาผา การประสาน

สัมพันธฉนวน 

                       Uses of high voltage and overvoltage 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; lightning protection; insulation coordination. 
 

04252356* ระบบไฟฟากําลัง 

(Electric Power Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252351  

                        โครงสรางระบบไฟฟากําลัง วงจรกําลังไฟฟากระแสสลับ ระบบเปอรยูนิต คุณลักษณะ

ของเครื่องกําเนิดไฟฟาและแบบจําลอง คุณลักษณะของหมอแปลงและแบบจําลอง พารามิเตอรของสายสง

และแบบจําลอง พารามิเตอรของสายเคเบิลและแบบจําลอง พ้ืนที่การไหลของภาระ พ้ืนฐานการคํานวณ

การลัดวงจร  
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                       Electrical power system structure; AC power circuits; per unit system; 

generator characteristics and models; power transformer characteristics and models; 

transmission line parameters and models; cable parameters and models; fundamental of 

load flow; fundamental of fault calculation. 
 

04252357** การวิเคราะหและประยุกตเครื่องจักรไฟฟา 

(Analysis and Applications of Electrical 

Machines) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252351  

                        การประยุกตมอเตอร การควบคุมมอเตอรโดยคอนแทกเตอรและรีเลย การศึกษา

พลวัตของเครื่องจักรกลเบ้ืองตน การควบคุมมอเตอรโดยใชอุปกรณสถานะของแข็ง เครื่องจักรแบบพิเศษ 

วิธีการเริ่มเดินของมอเตอรเหน่ียวนําหลายเฟสและของมอเตอรประสานเวลาหลายเฟส มอเตอรแบบ

เศษสวนแรงมา 

                        Motor applications; control of motors by contactor and relay; 

introduction to machine dynamics; solid state control of motors; special machines; 

starting methods of polyphase induction motors and synchronous motors; fractional 

horse-power motors. 

04252358** วิศวกรรมการสองสวาง 

(Illumination Engineering) 

3(3-0-6) 

                        แหลงกําเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การสองสวางมูลฐาน วิธีลูเมน วิธีจุด-จุด 

เทคนิคการใหแสงสวางภายในอาคาร  เชน  ที่อยูอาศัย  สํานักงาน  โรงเรียน  โรงแรม โรงงาน เปนตน 

เทคนิคการใหแสงสวางภายนอกอาคาร เชน ไฟสาดสอง การใหแสงสวางเปนบริเวณ เทคนิคการใหแสง

สวางถนน เทคนิคการใหแสงสวางสนามกีฬา 

                      Light sources; light and color; luminaries; basic illumination; lumen 

method; point-point method; interior lighting techniques; resident; office; school; hotel; 

industry; etc.; exterior lighting techniques; floodlight; area lighting; street lighting 

techniques; sport lighting techniques. 

 

04252361** เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

(Electrical Instrumentation and 

Measurements) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252211  

                        หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา ประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด การ 
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วิเคราะหการวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็

อกและดิจิทัล การวัดกําลัง ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน การวัดคาความตานทาน คาความเหน่ียวนํา 

และคาความเก็บประจุ การวัดความถี่ คาบ/เวลา - ชวงเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปลงไฟฟา การ

ปรับเทียบ 

                           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; the measurement of resistance, inductance, and capacitance; 

frequency and period/time - interval measurement; noises; transducers; calibration. 

 

04252362** ระบบควบคุมเชิงเสน 

(Linear Control Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252314  

                         แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบตาง แบบจําลองระบบบนโดเมนเวลาและ

โดเมนความถี่ แบบจําลองและผลตอบสนองพลวัตแบบตาง ๆ ของระบบ ระบบอันดับแรกและลําดับสอง 

การควบคุมลูปเปดและลูปปด การควบคุมปอนกลับและความไว ชนิดของการควบคุมแบบปอนกลับ 

แนวคิดและเง่ือนไขของความมีเสถียรภาพของระบบ วิธีของการทดสอบความมีเสถียรภาพ 

                           Mathematical models of systems; transfer function; system models 

on time domain and frequency demain; dynamic models and dynamic responses of 

systems; first and second order systems; open-loop and closed-loop control; feedback 

control and sensitivity, types of feedback control; concepts and conditions of system 

stability, method of stability test. 

 

04252363** ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

(Microprocessor and Microcontroller) 

3(2-3-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252214  

                         ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรเบ้ืองตน โครงสรางของไมโคร

โพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร การจัดการหนวยความจํา การเช่ือมตอ การขัดจังหวะ การเช่ือมตอ

ขอมูลรับเขา- สงออก โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูง การประยุกตงานไมโครโพรเซสเซอร

และไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน

ในวิชา 

       Introduction to microprocessor and microcontroller, structure of microprocessor and 

microcontroller, memory management, interface, interruption, input-output interface, 
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assembly and high level programming language, microprocessor and microcontroller 

application in controlling of electrical and electronic device, laboratory experiments on 

topics covered. 
 

04252364** ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด 

(Control and Measurement Laboratory) 

1(0-3-2) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252361และ04252362

หรือพรอมกัน 

 

                         ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา I และระบบ

ควบคุมเชิงเสน 

                           Laboratory experiments on topics covered in Electrical 

Measurements and Instrumentation I and Linear Control Systems. 

 

04252371* พลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Energy) 

3(3-0-6) 

                        บทนําของระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหลงพลังงาน

หมุนเวียนในประเทศไทย ความแตกตางของเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน การ

จัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายที่เก่ียวกับพลังงานหมุนเวียน การณลักษณะทาง

เศรษฐศาสตร          

Introduction to energy systems and renewable energy resources. Potential of renewable 

resources in Thailand. Difference of conventional and renewable energy technologies. 

Energy storages. Laws, regulations, and policies of renewable energy. Economics 

aspects. 

 

04252411** การประมวลสญัญาณดิจิทลั 

(Digital Signal Processing) 

3(3-0-6) 

                       การแปลงคาอัตราสุมโดยการลดคาและการสอดแทรกคา; การแปลงฟูเรียรแบบเต็ม

หนวย (DFT); วิธีการทางความนาจะเปน ใน DSP; การออกแบบตัวกรองดิจิทัล (FIR, IIR); ระบบหลาย

อัตราเร็วและตัวกรองหลายยาน; การแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหนวย; การประยุกตใชงาน DSP เชน การ

ประมวลผลภาพ, การประมวลเสียงพูดและสัญญาณเสียง, การประมวลผลหลากหลาย, การประยุกตใช

งานในปจจุบัน 

     Decimation and Interpolation sampling rate conversion; DFT; probabilistic methods 

in DSP; design of FIR, IIR digital filters, multirate systems and filter Banks; Discrete 

  *  รายวิชาเปดใหม 

 ** รายวิชาปรับปรุง 
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 Wavelets Transform; Introduction to some DSP applications such as image processing, 

speech and audio processing, array processing and further current applications. 

 

04252421** วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(Telecommunication Engineering) 

3(3-0-6) 

                        วิศวกรรมโทรคมนาคม  เครือขายสื่อสารประมวลแถบกวาง ระบบการสงผาน  

ตัวกลางในการสงผาน    เทคนิคการกล้ําสัญญาณและการสงผานแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การรวมสง

สัญญาณรวมสื่อแบบแบงเวลาและความถี่ การเขาถึงหลายทาง วิศวกรรมปริมาณการใช โมเด็ม การกล้ํา

สัญญาณแบบรหัสพัลส การสงผานไมโครเวฟ การสงผานดาวเทียมและการสงผานเสนใยนําแสง 

                         Telecommunication engineering; integrated broadband 

communication networks; transmission systems; transmission media; analog and digital 

transmission and modulation techniques; time division multiplexing and frequency 

division multiplexing; multiple access; traffic engineering; modems; pulse code 

modulation; microwave transmission; satellite transmission; and fiber optic transmission. 

 

04252422** การสื่อสารไรสาย 

(Wireless Communications) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252321  

                         พ้ืนฐานของระบบการสื่อสารไรสาย  แนวคิดแบบรังผึ้งและพ้ืนฐานการออกแบบ

ระบบรังผึ้ง   การแพรกระจายของคลื่นวิทยุ  การสูญเสียวิถีในสเกลใหญ  การเปลี่ยนสัญญาณทีละนอยใน

สเกลเล็กและหลายวิถี  เทคนิคการกล้ําสัญญาณ  สเปกตรัมแผออกและมาตรฐานของระบบไรสายในเชิง

พาณิชย 

                           Fundamentals of wireless communication systems, cellular concepts 

and cellular system design fundamentals, mobile radio propagation, large scale path 

loss, small scale fading and multipath, modulation techniques, spread spectrum and 

commercial wireless system standard. 

 

04252423* การสื่อสารแบบดิจิทัล 

(Digital Communication) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252321  

                         การทบทวน ความนาจะเปนและกระบวนการสุม ปริภูมิสัญญาณ แบนดวิดธไนควิสที่

นอยที่สุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณแบบเอดับเบ้ิลยูจีเอ็น เทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิตอล และการ

วิเคราะหสมรรถนะของระบบ การประสาน การทําใหเทาเทียมกัน การทฤษฎีขาวสารเบ้ืองตน การเขารหัส 

*  รายวิชาเปดใหม    

** รายวิชาปรับปรุง 
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สัญญาณจากแหลงกําเนิด การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลายชองสัญญาณและหลายคลื่นพาห เทคนิค

การแผสเปกตรัม ชองสัญญาณการจางหายแบบหลายเสนทาง 

 Review of probability and random process; signal space; minimum Nyquist 

bandwidth; signal detections, AWGN signal, digital modulation techniques, sigma-delta, 

and its performance analysis; synchronization; equalization; introduction of information 

theory; source coding; channel coding; multichannel and multicarrier systems; spread 

spectrum techniques; multipath fading channels. 
 

04252424** การสื่อสารใยนําแสง 

(Optical Fiber Communications) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252321 และ 

04252341 

 

                          ทอนําคลื่นชนิดไดอิเล็กทริกแบบทรงกระบอกและเง่ือนไขของการแผ ชนิดของ

เคเบิลนําแสง การประเมินราคาการเช่ือมโยง ตัวแปลงรวมของการสงผานแสง หลักการของเลเซอร 

เทคนิคการกล้ําสัญญาณเลเซอรดวยการปอนความถี่เบสแบนด ความถี่ขั้นกลาง หรือความถี่คลื่นวิทยุการ

ตรวจพบเชิงแสง  เครื่องทวนสัญญาณ  การประยุกตใชงานอุปกรณทางแสง ตัวแบงและรวมสัญญาณแสง 

ตัวเช่ือมตอและเลนส กรรมวิธีและการผลิตสายใยนําแสง 

                            Cylindrical dielectric waveguide and propagating conditions; optical 

cable types; link budget and evaluation; optical transmission parameters; laser 

principles; laser modulation techniques by feeding baseband intermediate frequency or 

radio frequency; optical detections; regenerative repeater; application of optical 

components; optical divider and combiner; couplers and lens; optical fiber production 

and process. 

 

04252425* การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

(Data Communications and Networks) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252321  

                     การสื่อสารขอมูลและเครือขายเบ้ืองตน สถาปตยกรรมเครือขายแบบลําดับช้ัน 

โปรโตคอลแบบจุดตอจุดและการเช่ือมตอ โมเดลของการหนวงในเครือขายขอมูล โปรโตคอลการควบคุม

การเขาถึงชองสัญญาณ การควบคุมการไหลของขอมูลในเครือขาย การควบคุมความผิดพลาด เครือขาย

ทองถิ่น เครือขายสวิตช่ิง การจัดหาเสนทางขอมูลในเครือขาย ความปลอดภัยของเครือขาย 

สถาปตยกรรมและระบบเครือขายคลาวด มาตรฐาน 

             Introduction to data communications and networks; layered network 

  *  รายวิชาเปดใหม 

 ** รายวิชาปรับปรุง 
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architecture; point-to-point protocols and links; delay models in data networks; 

medium-access control protocols; flow control; error control; local area network; 

switching network, routing in data networks, network security, cloud network 

architecture and system, standards. 

 

           04252426*              เครือขายระบบสื่อสารและสายสง                                3(3-0-6) 

                                         (Communication Network and Transmission Lines) 

                                          วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252321 

                     การสื่อสารแบบใชสายและไรสาย โครงขายการสื่อสารแบบใชสาย เมตริก วาย แซด 

เอฟ จี เอช ความสัมพันธ, การเช่ือมตอและวงจรพ้ืนฐาน, การแปลง, ปริมาณการสงสัญญาณ เทคนิค

วงจรการสงสัญญาณ ตัวกรองคลื่น ตัวลดทอน การเขาคูของอิมพีแดนซ ทฤษฎี สมการ คําตอบสําหรับ

ความถี่ตํ่า กลาง สูง คาคงที่ปฐมภูมิและทุติยภูมิของสายสงสัญญาณ การตกระทบและการสะทอนของ

คลื่น อัตราสวนคลื่นน่ิง คุณลักษณะของสายสงแบบโหลดเปด โหลดสั้น โหลดสิ้นสุด สายสงแบบที่ไมมี

การสูญเสียและมีการสูญเสีย การสะทอนกลับในโดเมนเวลา ไดอะแกรมเบาซ การรบกวนขามคูสายแบบ

จุดสิ้นสุดใกลและไกล การสงสัญญาณที่แตกตางกัน ชนิดของสายเคเบ้ิล สายคูบิดเกลียวไมมีการชิล สาย

โคแอคเช่ียล มาตรฐานสายปจจุบัน 

            Wire and wireless communication; wire communication network; Y, Z, F, G, 

H matrix, relation; connection and basic circuits, network transformation, transmission 

quantities, signal transmission circuit techniques, wave filters, attenuator, impedance 

matching, transmission line theory, equation, solution for low, medium, high 

frequencies, primary and secondary constant; incident and reflected waves, standing 

wave ratio, line characteristics for open, short, terminated load, lossless, and lossy lines; 

reflections in time domain, bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, differential 

signaling, composite line, types of cable, and unshielded twisted pair and coaxial cable, 

current cable standards. 
 

04252427** ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 

(Microwave Engineering Laboratory) 

1(0-3-2) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252323  

                       ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวของในวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ 

                       Laboratory experiments on topics covered in Microwave Engineering. 
 

 

 

  *  รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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04252431** อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 

(Biomedical Electronics) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252234  

                    การแนะนําพ้ืนฐานและศัพทบัญญัติเฉพาะทางดานสรีรวิทยา การกําเนิดและคุณสมบัติ

ทางไฟฟาของสัญญาณไฟฟาทางชีวภาพของหัวใจ สมอง และกลามเน้ือ ลักษณะพลวัตของเครื่องมือทาง

การแพทย สญัญาณรบกวนและเสถียรภาพของระบบวงจรทางชีวภาพตางๆ และการประยุกต

อิเล็กทรอนิกสสําหรับใชในการรักษาคนไข วิธีการกรองสัญญาณไฟฟา ความปลอดภัยของคนไข 

ทรานสดิวเซอรและอีเล็กโตรด สําหรับใชในการวัดทางชีวภาพ หัวขอพิเศษเกี่ยวกับอัลทราโซนิค การโทร

มาตร คอมพิวเตอรและไมโครโพรเซสเซอรทีใ่ชทางการแพทย  นิสิตจะตองสงผลงานการออกแบบหรือ

รายงานการคนควาอยางนอยหน่ึงช้ินพรอมอธิบายสรุปผลงานในหอง 

                      Introduction to the fundamental and terminology in physiology sources 

and properties of bioelectric potentials of heart; brain and muscle; dynamic 

characteristic of biomedical instrumentation; interference and instability of the system; 

common biomedical circuits and applications of electronics for clinical used; filtering 

techniques; patient safety; transducer and electrode for biophysical measurements; 

specials topics in ultrasonic; telemetry; biomedical computers and microprocessors and 

related materials; students must submit at least one design project or term paper; and 

present in class at the end of the course. 
 

04252451* การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

(Electric Power Systems Analysis) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252356  

                        พ้ืนฐานระบบไฟฟากําลัง ความสัมพันธแรงดันไฟฟาและมุมกับการไหลกําลังไฟฟา 

การควบคุมการไหลกําลังไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา การวิเคราะหการลัดวงจรแบบสมมาตร การ

วิเคราะหการลัดวงจรแบบไมสมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง การดําเนินงานระบบอยาง

ประหยัด คุณภาพไฟฟา 

                       Fundamental of power system; Voltage and power control; 

Symmetrical and unsymmetrical short circuit analysis; Power system stability; 

economical system operation; electrical power quality. 

 

04252452** ปฏิบัติการการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

(Electric Power Systems Analysis 

Laboratory) 

1(0-3-2) 

* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252356  

                    ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง และการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

                    Laboratory experiments about Electric Power System and Electric Power 

System Analysis. 

 

04252453** การออกแบบระบบไฟฟา 

(Electrical System Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252351  

                       แนวคิดการออกแบบพ้ืนฐาน กฎและมาตรฐานการติดต้ังระบบไฟฟา แบบแผนการ

จายกําลัง สายและเคเบิลไฟฟา ราง อุปกรณและบริภัณฑไฟฟา การคํานวณภาระ การปรับปรุงตัว

ประกอบกําลัง และการออกแบบวงจรชุดเก็บประจุ การออกแบบวงจรไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟา 

การออกแบบวงจรมอเตอร ตารางภาระ สายปอน และสายประธาน ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การคํานวณ

ลัดวงจร ระบบการตอลงดินสําหรับการติดต้ังทางไฟฟา 

                         Basic design concepts; codes and standards for installation of 

electrical system; power distribution schemes; electrical wires and cables; raceways; 

electrical equipment and apparatus; load calculation; power factor improvement and 

capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit design; motor circuit design; 

load, feeder, and main schedules; emergency power system; short circuit calculation; 

grounding system for electrical installation. 

 

04252454** โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 

(Power Plants and Substation) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252351 และ 

04252356 

 

                           กราฟภาระ โรงจักรกําลังดีเซล โรงจักรกําลังไอนํ้า โรงจักรกําลังกังหันแก็ส โรง

จักรกําลัง วัฏจักรรวม โรงจักรกําลังนํ้า โรงจักรกําลังนิวเคลียร แหลงกําเนิดพลังงานหมุนเวียน ประเภท

ของสถานีไฟฟา อุปกรณในสถานีไฟฟา การวางผังสถานีไฟฟา ระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟา การ

ปองกันฟาผา ระบบการตอลงดิน 

                            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; type of substation; substation equipment; substation layout; 

substation automation, lightning protection for substation; grounding system. 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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04252455** การปองกันระบบไฟฟากําลัง 

(Power System Protection) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252356  

                             พ้ืนฐานแนวปฏิบัติการปองกัน หมอแปลงและตัวแปลงสัญญาณตรวจวัด 

อุปกรณปองกันและระบบปองกัน การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกันแบบ

ผลตาง การปองกันสายสงโดยใชรีเลยระยะทาง การปองกันสายสงโดยใชรีเลยนําทาง การปองกัน

มอเตอร การปองกันหมอแปลง การปองกันเครื่องกําเนิด การปองกันในเขตของบัส บทนําของอุปกรณ

ปองกันดิจิทัล 

                             Fundamental 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. 

 

04252456* ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว 

(Distributed Electric Generation System) 

3(3-0-6) 

                           บทนําของการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว เทคโนโลยีของการผลิตไฟฟาแบบ

กระจายตัวเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน การเช่ือมตอกริด ผลกระทบทางเทคนิค

ของการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัวตอระบบจําหนายไฟฟา การสูญเสีย ลักษณะเฉพาะแรงดันไฟฟา 

ความนาเช่ือถือ การปองกัน การไหลของโหลด กริดอัจฉริยะ การณลักษณะทางเศรษฐศาสตร 

                            Introduction to distributed generation. Technologies of distributed 

generation. Conventional and renewable energy technologies. Grid interconnection. 

Technical impact of distributed generation on distribution system. Loss. Voltage profile. 

Reliability. Protection. Load flow. Smart grids. Economics aspects. 

 

04252457** การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

(Electric Drives) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252351  

                           สวนประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา คุณลักษณะของโหลด ขอบเขตการ

ปฏิบัติการของการขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร ขนาดและกําลังสงผาน คุณลักษณะระหวางแรงบิด

และความเร็วของมอเตอร การขับมอเตอรกระแสตรง การขับมอเตอรกระแสสลับ ระบบการขับเซอรโว

มอเตอร การประยุกตใชตัวขับเคลื่อนในโรงงานอุตสาหกรรม   

                          Electric drive components, load characteristics, operating region of 

  *  รายวิชาเปดใหม 

 ** รายวิชาปรับปรุง 
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drives, braking methods of motors, power transmission and sizing, torque-speed 

characteristics of electric motors, DC motor drives, AC motor drives, servo drives 

systems, applications of drives in industrial automation. 
 

 

04252458** ความเช่ือถือไดเบ้ืองตนของระบบกําลัง 

(Basic  Power System Reliability) 

3(3-0-6) 

                           กฎของความเช่ือถือได เหตุการณอิสระตอกันและไมอิสระตอกัน ตัวแปรสุม

แบบตอเน่ืองและไมตอเน่ือง ฟงกชันความหนาแนนการลมเหลว การประยุกตใชงานการแจกแจงแบบทวิ

นาม แบบปวสซอง และแบบเลขกําลังในดานความเช่ือถือได ระบบแบบอนุกรม ระบบซ้ําซอนแบบขนาน 

ระบบซ้ําซอนบางสวน ระบบซ้ําซอนแบบสํารอง การวิเคราะหโดยใชมินิมัมคัทเซ็ท กระบวนการมารคอฟ 

ดรรชนีการเกิดไฟขัดของโดยการจําลองแบบมอนติคาโล 

                          Rules of reliability; Independent and dependent events; Discrete and 

continuous random variables; Failure density function; application of binomial; Poisson 

and exponential distribution in reliability evaluation; Series systems; Parallel redundant 

systems; Partially redundant systems; Standby redundant systems; Mimimal cutset 

analysis; Markov process; Monte Carlo Simulation Interruption indices. 

 

04252459** ฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง 

(Harmonics in Power Systems) 

3(3-0-6) 

                           คุณภาพและมลพิษในระบบไฟฟากําลัง   แหลงกําเนิดฮารมอนิก   ผลกระทบจาก

ฮารมอนิก การวัดฮารมอนิก   มาตรฐานระดับฮารมอนิก   การผานทะลุของฮารมอนิกในระบบไฟฟา

กําลัง  การกําจัดฮารมอนิก 

                           Quality and pollution in power systems; harmonic sources; harmonic 

effects; harmonic measurements; standard of harmonic level; harmonic penetration in 

power systems; harmonic elimination. 

 

04252461** ระบบควบคุมดิจิทัล 

(Digital Control Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252362  

                            ระบบควบคุมดิจิทัลและขอมูลแบบไมตอเน่ือง การแปลงผันและการประมวลผล

สัญญาณ การแปลงซีและการแปลงซีดัดแปร ฟงกชันถายโอน แผนภาพแบบบล็อก กราฟการไหลของ

สัญญาณ เทคนิคตัวแปรสถานะ ความสามารถควบคุมได ความสามารถสังเกตได ความมีเสถียรภาพ การ

ควบคุมที่เหมาะที่สุด 

** รายวิชาปรับปรุง 
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                            Discrete-data and digital control systems, signal conversion and 

processing, z transform and modified z transform, transfer function, block diagram, 

signal flow graph, state variable techniques, controllability, observability, stability, 

optimal control. 

 

04252462** การควบคุมพลวัตเบ้ืองตน 

(Introduction to Dynamic Control) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252362  

                            แบบจําลองปริภูมิสถานะ การวิเคราะหปริภูมิสถานะ การออกแบบปริภูมิสถานะ 

ระบบควบคุมเวลาแบบไมตอเน่ือง  ฟงกชันพรรณนาของระบบควบคุมไมเชิงเสน 

                            State-space model; state-space analysis; state-space design; 

discrete-time control systems; describing functions of nonlinear control systems. 
 

 

04252463** ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได 

(Programmable Logic Control System) 

3(2-3-6) 

                              หลักมูลการควบคุมแบบลําดับ โครงสรางตัวควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได 

อุปกรณขอมูลรับเขา-สงออก การเขียนโปรแกรมสําหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล การควบคุม

เครื่องจักรและกระบวนการดวยเครื่องควบคุมเพียงตัวเดียว และการควบคุมแบบเครือขาย ระบบการ

ควบคุมระยะไกล การออกแบบระบบควบคุมสําหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียน

ในวิชา 

                             Fundamental of sequential control, structure of programmable 

logic controller, input and output devices, programming for programmable logic 

controller under international standard, machine and procedure controlling by 

standalone and network, remote control system, control system design for automatic 

machine, laboratory experiments on topics covered. 

 

04252464** การควบคุมกระบวนการ 

(Process Control) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252361 และ 04252362  

                           การควบคุมกระบวนการ องคประกอบของระบบควบคุมกระบวนการ ระบบ

ควบคุมกระบวนแบบไมตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง ระบบควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบปอนกลับ 

การควบคุมแบบปอนตรง การควบคุมแบบปรับตัว การควบคุมแบบคาดการณ ตัวอยางกระบวนการ

** รายวิชาปรับปรุง 
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ควบคุมในอุตสาหกรรม 

                           Process control; elements in process control system; discrete and 

continuous process control system; PID control system; feedback control; feedforward 

control; adaptive control and predictive control; examples of industrial process control. 

 

04252465** ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ 

(Process Control Laboratory) 

1(0-3-2) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252464  

                         ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการควบคุมกระบวนการ 

                          Laboratory experiments on topics covered in Process Control. 

 

04252466** การควบคุมดวยคอมพิวเตอรในเวลาจริง 

(Real-time Computer Control) 

3(3-0-6) 

                             แนะนําระบบเวลาจริง แนวความคิดของการควบคุมดวยคอมพิวเตอร ระบบ

ฮารดแวรที่จําเปนสําหรับการประยุกตในเวลาจริง บริการการควบคุมแบบดีดีซีและการทําการออกแบบ

ระบบเวลาจริง ระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมคูขนานภาษาสําหรับเวลาจริง ภาษาสําหรับการ

เขียนโปรแกรม 

                             Introduction to real-time system; concepts of computer control; 

computer hardware requirements for real-time applications; DDC control algorithms and 

their implementations; design of real-time languages; programming languages 

 

04252467** ระบบหุนยนตเบ้ืองตน 

(Introduction to Robotic Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252362  

                             การออกแบบ การวิเคราะห การควบคุมและการดําเนินงานของกลไกหุนยนต 

การใชพิกัดเอกพันธทางดานจลนศาสตรและพลศาสตร การวางทิศทางดวยกลองเซนเซอรและตัวขับเรา 

การควบคุม การวางแผนงาน วิสัยทัศนและปญญา 

                             Design; analysis; control; and operation of robotic mechanisms; use 

of homogeneous coordinates for kinematics and dynamics; camera orientation; sensors 

and actuators; control; task planning; vision and intelligence. 

 

04252471* การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 

(Energy Conservation and Management) 

3(3-0-6) 

*  รายวิชาเปดใหม 

 ** รายวิชาปรับปรุง 
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                             ความรูพ้ืนฐานของประสิทธิภาพพลังงาน หลักมูลของประสิทธิภาพพลังงาน 

หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร และอุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและขอบังคับ

ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน การจัดการและวิเคราะหพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การณ

ลักษณะทางเทคนิคเพ่ือใช พลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระบบงานสองสวาง ระบบระบายความรอน

และระบบปรับ อากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิตรวม มาตรการการอนุรักษและการจัด 

การพลังงานการและการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร          

                            Fundamental of energy efficiency. Principle of energy efficiency in 

building and industry. Load management. Laws and regulations of energy conservation. 

Energy Management and analysis in building and industrial. Technical aspects to use 

energy efficiently in lighting system, heating ventilating and air-conditioning (HVAC) 

systems. Industrial motor. Co-generation. Energy Conservations and management 

measures and economics analysis. 

 

04252472** ระบบไฟฟาและระบบสัญญาณในอาคาร 

(Electrical Systems and Signal Systems in 

Building) 

3(3-0-6) 

                        ระบบแจงเหตุเพลิงไหม  ระบบโทรศัพท  ระบบเสียง  ระบบเอ็มเอทีวี  ระบบ

ปองกันฟาผา  เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ระบบอ่ืนๆ สําหรับอาคารสมัยใหม 

                        Fire alarm systems; telephone systems; sound systems; MATV systems; 

lightning protection systems; standby generators; other systems for modern buildings. 

 

04252495** การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Project Preparation) 

1(0-3-2) 

                          การจัดเตรียมขอเสนอโครงงานการตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา 

                         Preparation of project proposal, literature review, and progress report. 

 

04252496** เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 

(Selected Topics in Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

                         ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร ในระดับปริญญาตรี  

หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

                        Selected topics in electrical and computer engineering at the 

bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester. 
 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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04252498** ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1 – 3 

                           การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมไฟฟาในระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

                             Study and research in electrical engineering at the bachelor’s 

degree level and compile into a written report. 

 

04252499** โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Project ) 

2(0-6-3) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 04252495  

                            โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมไฟฟา 

                            Interesting projects in various disciplines of electrical engineering. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นายพนม  ทาวดี* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2543 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 

2547 

3-4303-00226-60-9 

งานวิจัย 

- An induction furnace employing with 

half bridge series resonant inverter, 11th 

International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information 

Technology, ECTI-CON 2557, 14 May 2557 

04812111 

04812251 

04812351 

04812352 

04812457 

04812458 

 

04252111 

04252251 

04252351 

04252352 

04252455 

04252457 

2. นายศรีศักด์ิ จางจิตต* 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) เกียรตินิยม อันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 

3-3199-00107-25-1 

งานแตงเรียบเรียง 

- การออกแบบระบบไฟฟา, 2557 

 

งานวิจัย 

- แรงผลักเร่ิมเดินของมอเตอรเชิงเสนชนิด

เหนี่ยวนําโดยรวมผลของการอ่ิมตัว, 2556 

 

 

 

04812111 

04812354 

04812453 

04812485 

04812372 

04812471 

 

04252111 

04252357 

04252358 

04252371 

04252451 

04252452 

04252453 

04252454 

04252456 

04252457 

04252458 

04252471 

04252472 

04252496 

04252499 

3. นายศราวุฒิ  สุพรรณราช* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551 

5-4305-90035-99-9 

 

 

 

งานแตงเรียบเรียง 

 - วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส, 2557 

งานวิจัย 

 1. การศึกษาการใชภาพถายในการวัดปริมาณ

สารเคอรคูมินอยดในขมิ้นชันดวยวิธีเทยีบกับ

อัตราสวนสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน, 2556 

2. การศึกษาการใชกลองซีซีดีในการตรวจวัด

ปริมาณไลโคป นในมะเขือเทศ 

ดวยโครงขายประสาทเทียม, 2557 

3. การศึกษา การตรวจวัดปริมาณสารไลโคปนใน

มะเขือเทศสดโดยไมใชวิธีการสกัดทางเคมี ดวย

วิธีการวิเคราะหองศาสี, 2558 

04812213 

04812231 

04812319 

04812331 

04812332 

04812337 

04812432 

04812433 

04812481 

04252111 

04252231 

04252232 

04252233 

04252234 

04252331 

04252332 

04252333 

04252431 

04252498 

     

  *  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 



มคอ.2 

69 

ลําดับที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

4. นางสาวศุภลักษณ  สถิรชีวิน* 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559 

3-4701-00945-53-9 

งานวิจัย 

1. การพยากรณกําลังไฟฟาสูงสุดของสถานีไฟฟา

ดวยเทคนิคการกระจายโหลดระดับมหภาคลงสู

ระดับจุลภาค, 2556 

2. Land-Use Change Prediction by CA-

Markov Method for Electric Load Density 

Map, 2558. 

 

 

 

04812341 

04812355 

04812454 

04812459 

04812472 

04812473 

04252111 

04252341 

04252356 

04252371 

04252451 

04252452 

04252456 

04252458 

04252459 

04252471 

04252496 

04252498 

5. นายเศรษฐกร กาเมือง* 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2541 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2545 

5-3305-90011-55-1 

งานวิจัย 

- การออกแบบและทดสอบเคร่ืองคั่วพริกอินทรีย  

การประชุมวิชาการเครือขายงานวิศวกรรมอุต

สาหการ, 2559  

 

 

 

04812111 

04812222 

04812311 

04812314 

04812321 

04812324 

04812428 

04812444 

04812445 

04812447 

 

04252111 

04252214 

04252281 

04252314 

04252321 

04252322 

04252323 

04252411 

04252421 

04252422 

04252423 

04252424 

04252425 

04252426 

04252427 

6. พ.อ.อ.เพ่ิมพล กุดจอมศรี 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2540 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2545 

3-4005-00790-56-7 

 

งานวิจัย 

- การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีที่เหมาะสมที่สุด

สําหรับระบบเคร่ืองปรับแรงดันอัตไฟฟาโนมัติ, 

2556 

 

04204111 

04204225 

04204325 

04812335 

04812332 

04252111 

04252112 

04252281 

04252361 

04252362 

04252363 

04252364 

  

 

   

  *  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 



มคอ.2 

70 

ลําดับที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

7. นางสาวนภาพร พวงพรพิทักษ 

รองศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 

D.Eng. (Energy) ,Asia Institute of 

Technology, Thailand, 2550 

3-4099-00122-71-3 

งานวิจัย 

1.  Phuangpornpitak, N. and Tia, S. (2556), 

Opportunities and Challenges of 

Integrating Renewable Energy in Smart 

Grid System, Energy Procedia 34(2556), 

282-290. 

2. Phuangpornpitak, N. and Katejanekarn, 

T. (2558), Proposed modeling for 

assessing solar PV water purification 

systems, In 12th Eco-Energy and Materials 

Science and Engineering Symposium, 

Krabi, Thailand, 11-14 June 2558. 

3. Phuangpornpitak, N. and Tia, S. (2015), 

Optimal allocation of very small power 

producer in distribution systems, In 12th 

Eco-Energy and Materials Science and 

Engineering Symposium, Krabi, Thailand, 

11-14 June 2558. 

4. Phuangpornpitak, N. and 

Phuangpornpitak, W. (2556), Assessment 

of Solar Photovoltaic Based Water 

Purification System, In 11th Eco-Energy 

and Materials Science and Engineering 

Symposium, Phuket, Thailand, 18-21 

December 2556. 

04812362 

04812363 

04812364 

04812472 

04812473 

04812496 

04812498 

 

04252111 

04252291 

04252361 

04252362 

04252364 

04252371 

04252456 

04252461 

04252471 

04252495 

04252498 

 

8. นายกิติโชค พรหมณีวัฒน 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2540 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2545 

3-4016-00014-29-2 

 

 

งานวิจัย 

1. การออกแบบวงจรกระแสความถี่สูงโดยใช

หลักการแปลงสัญญาณแบบเต็มคล่ืน, 2557 

2. ระบบผลิตพลังงานไฟฟาแบบผสมพลังลม-

แสงอาทิตย เชิงเด่ืยว, 2557 

3. เคร่ืองทําลายปลายเข็มฉีดยา, 2558 

04812218 

04812363 

04812461 

04812495 

04812499 

 

04252111 

04252281 

04252291 

04252357 

04252361 

04252362 

04252364 

04252463 

04252495 

04252496 
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ลําดับที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

9. นายรพีพงศ รัตนวรหิรัญกุล 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553 

1-4606-00010-83-4 

 

งานวิจัย 

1. การระบุเอกลักษณและชดเชยแรงเสียดทาน

ปอนไปหนาสําหรับชุดอุปกรณการวัดเชิงมุมโดย

วิธีการหาคาเหมาะที่สุดดวยการเคล่ือนที่กลุม

อนุภาคแบบผสม, 2556 

2. การศึกษาการใชกลองซีซดีีในการตรวจวัด

ปริมาณไลโคป นในมะเขือเทศ 

ดวยโครงขายประสาทเทียม, 2557 

 

04812111 

04812361 

04812363 

04812461 

04812462 

04812463 

04812465 

04812466 

 

04252111 

04252281 

04252314 

04252361 

04252362 

04252364 

04252461 

04252462 

04252464 

04252465 

04252466 

04252467 

04252499 

10. นายรัฐษากรณ สุริยกุล ณ อยุธยา 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2538 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2541 

3-7699-00357-16-5 

งานวิจัย 

1. การประยุกตซิงโครนัสบั๊คคอนเวอรเตอร

สําหรับแหลงจายกําลังของวงจรขับดานสูง, 2556 

2.  Pulse width Modulation control a 

Switched-Capacitor Dickson Charge 

Pumps for High Voltage High power 

Applications, 2557 

3. A Switched-Capacitor Dickson Charge 

Pumps for High-voltage High power 

Applications, 2557 

4. A High Gain Stepup Flyboost Converter 

For High Voltage High Power Applications, 

2558 

04812356 

04812451 

04812456 

04812486 

04812487 

 

04252111 

04252291 

04252353 

04252354 

04252355 

04252357 

04252454 

04252457 
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3.2.2 อาจารยผูสอน 

ลําดับที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นางศุษมา  โชคเพ่ิมพูน 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2553 

1-4613-00001-80-6 

 

 

งานวิจัย 

1. ศุษมา แสนปากดี, การประยุกตใชเทคโนโลยีเสริมความจริงเพ่ือ

ชวยเสริมสรางการเรียนรูในรายวิชาเครือขายคอมพิวเตอร, งาน

ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 5, 8-10 

พ.ค. 2556 

2. Sanpakdee S., The Uses of Augmented Reality (AR) as 

a Knowledge Expanding Assistance in Computer Network 

Subject, National Conference on Application Research 

and Development, Korat, Thailand, May 8-10, 2556 

04204111 

04204325 

04204351 

04204313 

04204332 

04204421 

04204422 

04204452 

04205327 

04252111 

04252112 

04252281 

2. นายประเสริฐศักด์ิ พรหมณี 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส)  

มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2536 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542 

3-4699-00183-69-1 

  04812211 

04812212 

04812213 

 

04252111 

04252211 

04252212 

04252213 

04252331 

04252332 

04252333 

04252431 

3. นายธนวัฒน ภัทรวรเมธ 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542 

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2548 

8-4302-88004-65-7 

 04204111 

04204325 

04204351 

04204313 

04204332 

04204421 

04204422 

04204452 

04205327 

04252111 

04252112 

04252281 

04252291 

04252467 

04252495 

04252495 

04252496 

4. นางสาวกันทิมา มีแหยม 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555 

1-4099-00439-62-1 

 04204111 

04204325 

04204351 

04204313 

04204332 

04204421 

04204422 

04204452 

04252111 

04252112 

04252281 

04252466 

04252467 
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ลําดับที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

5. นายณธกร ทัศนัส 

อาจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545 

M.Eng. (Energy), Asia Institute of 

Technology, 2550 

3-3405-00530-75-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04812111 

04812497 

04812354 

04812341 

04812472 

04812473 

04812482 

 

04252111 

04252341 

04252356 

04252357 

04252371 

04252451 

04252452 

04252453 

04252455 

04252471 

04252496 

04252498 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 -ไมม ี
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานและสหกิจศึกษา)  

เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการในสายงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 

มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ันในหลักสูตรจึงมีราย

วิชาการฝกงานภาคอุตสาหกรรม ในชวงปดภาคการศึกษาในภาคปลายของนิสิตช้ันปที่ 3 โดยตองมี

จํานวน ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง (30 วันทําการ)  

นอกจากน้ีในหลักสูตรไดเตรียมทางเลือกเพ่ือนิสิตผูสนใจในการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

โดยมีจํานวน 6 หนวยกิต ในชวงภาคปลายในปการศึกษาที่ 4 เปนระยะเวลา 4 เดือน หรือ 120 วัน 

โดยนิสิตที่ประสงครวมโครงการสหกิจศึกษาไมตองไปฝกงาน 

 

 4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

      ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังน้ี 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ

ผนวกความรูทีเ่รียนรูจากภาคทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 

(2) บูรณาการองคความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงไดดี 

(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 

 4.2 ชวงเวลา 

ตามแผนการศึกษา  

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  นิสิตที่ไปฝกงานในชวงปดภาคการศึกษาในภาคปลายของนิสิตช้ันปที่ 3 จะตองมีการ

ดําเนินการจัดหาสถานประกอบการใหแลวเสร็จภายในภาคปลาย โดยภาควิชาและคณะไดรวมกัน

ดําเนินงาน โดยมีการปฐมนิเทศนิสิตทั้งคณะกอนไปฝกงานภายในภาคปลายเชนเดียวกัน 

  สําหรับนิสิตสหกิจที่จะไปปฏิบัติงานในภาคปลาย ช้ันปที่  4 น้ัน จะมีการเตรียมความ

พรอมสหกิจในภาคตน ช้ันปที่ 4 โดยอาจารยประจําวิชา และมีการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจเชนกัน 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

      รายวิชาโครงงานเปนการนําเอาองคความรูทั้งหมดที่ศึกษา มาใชในการวิเคราะหและ

สังเคราะหปญหาจริง ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการ

นําเสนอโครงงานแกคณะกรรมการคุมสอบเพ่ือพิจารณาผลงาน 
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 5.2 ผลการเรียนรู 

      นิสิตสามารถทํางานรวมกัน มีความเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การทําโครงงานไดอยางเหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงาน 

 5.3 ชวงเวลา 

     ตามแผนการศึกษา 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

     1 หนวยกิต สําหรับ วิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา และ 3 หนวยกิต สําหรับวิชา

โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

 5.5 การเตรียมการ 

     มีการกําหนดใหมีการเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 1 หนวยกิต สําหรับ

จัดเตรียมหัวขอ วัตถุประสงค การจัดเตรียมเอกสารในการนําเสนอ การฝกฝนในการนําเสนอตอชุมชน 

และรายละเอียดของโครงงาน กอนการทําโครงงานวิศวกรรมไฟฟา พรอมทั้งมีช่ัวโมงการใหคําปรึกษา 

โดยอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

     ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานฯ การนําเสนอโครงงานฯ ความเขาใจ 

การบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของโครงงานฯ ที่ต้ังไว การวิเคราะหและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํา

โครงงานฯ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การทํางานเปนทีม และความสามารถในการทํางานของ

ช้ินงานและ/หรือระบบ ที่พัฒนาขึ้นในโครงงานฯ ความสมบูรณของรูปเลมปริญญานิพนธ 



มคอ.2 

76 

หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรูและ กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนสิติ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจัก

กาลเทศะและทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตน

ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต 

และเสียสละ 

การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เก่ียวของกับจริยธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือในวิชาเรียนทางดาน

วิชาชีพ 

โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมใน

รูปแบบตาง ๆ 

(2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบั ติ  สามารถประยุกต ใชศาสตร

ดังกลาวอยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพ

ของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีที่จําเปน 

การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน

หองปฏิบัติการ การฝกงานภาคสนาม โครงการสห

กิจศึกษา และการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

(3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ

พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนา

พัฒนางานตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ก ารม อ บ ห ม าย งาน ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ พั ฒ น า

กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหใหมีการ

คนควาเพ่ือจะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 

ผานรายวิชาโครงงานวิศววกรรมไฟฟา 

(4) คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรร และ

สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

การมอบหมายงานที่ เปนโครงงาน แบบบรูณา

การณ 

การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และ

เวลา 

(5) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยาง

เหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

การมอบหมายงานที่ เปนโครงงาน แบบบรูณา

การณ 

การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และ

เวลา 

(6) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  และศัพททาง

วิชาชีพและที่ เก่ียวของ ในการติดตอสื่อสาร 

รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอในลักษณะ

ปากเปลาประกอบสื่อในช้ันเรียน 

เอกสารที่ใชประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ ใน

บางรายวิชา 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม

จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ สังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง

เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอ

บุคคลองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู

ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา 

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม  

จริยธรรมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทกุรายวิชา 

 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาช้ันเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

(2) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในช้ันเรียนโดยอาจารยผูสอน

และบุคลากรในภาควิชาฯ 

 

 2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

วิศวกรรม พ้ืนฐาน  และเศรษฐศาสตร เพ่ื อการประยุกต ใช กับงานทางด าน

วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 



มคอ.2 

78 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ

ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไข

ปญหาในงานจริงได 

 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตใช

ทางปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งน้ีให

เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ี

ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มี

ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

  ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา 

(4) ประเมินจากการโจทยการบาน 

 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึง

การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนิสิตจัดทํารายงานกลุม 

(2) กําหนดโจทยการบาน 

(3) การทดลองในหองปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎี 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา น้ีสามารถทําไดโดยการ

ออกขอสอบที่ใหนิสิตแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา

โดยการประยุกตความรูที่เรียนมา 

 

 2.4 ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสือ่สารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาตางประเทศไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง

สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในการแกไขปญหาสถานการณ  

ตาง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง 

สังคม และทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 

ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและ

ผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง

ประสานงานกับผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคล

อ่ืน หรือผูมีประสบการณโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
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(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได

เปนอยางดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงาน

กลุมในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมทีแ่สดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพได

เปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้ งทางการพูด  การเขียน  และการสื่อ

ความหมายโดยใชสัญญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร

น้ีอาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนิสิตแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธี

แกปญหาและใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนิสิตใน

ช้ันเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชงิตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือต างๆ  การอภิปราย  กรณี ศึกษาต างๆที่ มีการนําเสนอตอ ช้ัน เรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรบัผดิชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
04201103 เคมีหลักมูล                          

04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล                          

04202103 คณิตศาสตรวิศวกรรม I                          

04202104 คณิตศาสตรวิศวกรรม II                          

04202201 คณิตศาสตรวิศวกรรม III                          

04203201 ฟสิกสทั่วไป I                          

04203202 ฟสิกสทั่วไป I ภาคปฏิบัติ

การ 
                         

04203203 ฟสิกสทั่วไป II                          

04203204 ฟสิกสทั่วไป II 

ภาคปฏิบัติการ 
                         

04252111 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน                          

04252112 คอมพิวเตอรและการ

โปรแกรม 
                         

04252201 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา                          

04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I                          

04252212 การวิเคราะหวงจรไฟฟาII                          

04252213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา                          

04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล                          

04252231 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา                          

04252232 อุปกรณทางแสง                          

04252233 ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา                          
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

04252234 วงจรและระบบ

อิเล็กทรอนิกส I 
                         

04252251 เคร่ืองจักรกลไฟฟา I                          

04252281 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําหรับ

วิศวกรไฟฟา 
                         

04252291 การฝกงานไฟฟา                          

04252358 วิศวกรรมการสองสวาง                          

04252314 สัญญาณและระบบ                          

04252321 หลักการส่ือสาร                          

04252322 วิศวกรรมสายอากาศ                          

04252323 วิศวกรรมไมโครเวฟ                          

04252331 วงจรและระบบ

อิเล็กทรอนิกส II 
                         

04252332 ปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกส 
                         

04252333 การออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส 
                         

04252341 สนามแมเหล็กไฟฟา

และคล่ืน 
                         

04252351 เคร่ืองจักรกลไฟฟา II                          

04252352 ปฏิบัติการ

เคร่ืองจักรกลไฟฟา 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

04252353 อิเล็กทรอนิกสกําลัง                          

04252354 ปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
                         

04252355 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                          

04252356 ระบบไฟฟากําลัง                          

04252357 การวิเคราะหและ

ประยุกตเคร่ืองจักร

ไฟฟา 

                         

04252361 เคร่ืองมือวัดและการวัด

ทางไฟฟา 
                         

04252362 ระบบควบคุมเชิงเสน                          

04252363 ไมโครโพรเซสเซอร

และ

ไมโครคอนโทรเลอร 

                         

04252364 ปฏิบัติการการควบคุม

และการวัด 
                         

04252371 พลังงานหมุนเวียน                          

04252411 การประมวลสัญญาณ

ดิจิทัล 
                         

04252421 วิศวกรรมโทรคมนาคม                          

04252422 การส่ือสารไรสาย                          

04252423 การส่ือสารแบบดิจิทัล                          
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

04252424 การส่ือสารใยนําแสง                          

04252425 การส่ือสารขอมูลและ

เครือขาย 
                         

04252426 เครือขายระบบส่ือสาร

และสายสง 
                         

04252427 ปฏิบัติการวิศวกรรม

ไมโครเวฟ 
                         

04252431 อิเล็กทรอนิกสชีว

การแพทย 
                         

04252451 การวิเคราะหระบบ

ไฟฟากําลัง 
                         

04252452 ปฏิบัติการการ

วิเคราะหระบบไฟฟา

กําลัง 

                         

04252453 การออกแบบระบบ

ไฟฟา 
                         

04252454 โรงจักรและสถานี

ไฟฟายอย 
                         

04252455 การปองกันระบบไฟฟา

กําลัง 
                         

04252456 ระบบการผลิตไฟฟา

แบบกระจายตัว 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

04252457 การขับเคล่ือนดวย

ไฟฟา 
                         

04252458 ความเชื่อถือไดเบื้องตน

ของระบบไฟฟากําลัง 
                         

04252459 ฮารมอนิกในระบบ

ไฟฟากําลัง 
                         

04252461 ระบบควบคุมดิจิทัล                          

04252462 การควบคุมพลวัต

เบื้องตน 
                         

04252463 ระบบควบคุมแบบ 

ตรรกที่โปรแกรมได 
                         

04252464 การควบคุม

กระบวนการ 
                         

04252465 ปฏิบัติการการควบคุม

กระบวนการ 
                         

04252466 การควบคุมดวยคอม 

พิวเตอรในเวลาจริง 
                         

04252467 ระบบหุนยนตเบื้องตน                          

04252471 การอนุรักษและการจัด

การพลังงาน                         

 

 
 

04252472 ระบบไฟฟาและระบบ

สัญญาณในอาคาร 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

04252496 เร่ืองเฉพาะทางสําหรับ

วิศวกรรมไฟฟา 
                         

04252498 ปญหาพิเศษ                          

04252495 การเตรียมการ

โครงงาน

วิศวกรรมไฟฟา 
                         

04252499 โครงงาน

วิศวกรรมไฟฟา 
                         

04253111 การเขียนแบบ

วิศวกรรม 
                         

04253201 หลักการพ้ืนฐานทาง

กลศาสตรวิศวกรรม 
                         

04253282 วัสดุวิศวกรรม                          

04253281 การฝกงานโรงงานทาง

วิศวกรรม 
                         

04253401 นวัตกรรมการ

บริหารงานวิศวกรรม 
                         

04850390 การเตรียมความ

พรอมสหกิจศึกษา 
                         

04850490 สหกิจศึกษา                          
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมนิผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนสิิตยังไมสําเร็จการศกึษา 

      การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติการทวนสอบใน

ระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตมี

การประเมินการสอนของผูสอนโดยนิสิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนิสิต 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนสิิตสําเร็จการศึกษา 

      การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษาเพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปน้ี 

(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดาน

ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ

เขาทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและ

คุณสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้น 

(5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย

พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นิสิต 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

 ต าม ข อ บั งคั บ ม ห า วิท ย าลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร  ว า ด ว ย ก ารศึ ก ษ า ระ ดั บ ป ริญ ญ าต รี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มี ก า รป ฐ ม นิ เท ศ แ น ะ แ น วอ าจ า รย ให ม  ให มี ค ว าม รู แ ล ะ เข า ใจ น โย บ าย ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหลักสูตรที่อาจารยใหมรับผิดชอบดูแล รวมทั้งอบรมวิธีการสอนและ

การประเมินผลการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพ่ือเปนการพัฒนาการสอน

ของอาจารยอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลใหทันสมัย  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

      สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพ่ือ

สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลา

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนา

ความรูและคุณธรรมสนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทาง

วิชาการสูงขึ้น 
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หมวดท่ี 7. การประกันคณุภาพหลกัสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรม 

โดยมีกระบวนการดังตอไปน้ี  

1.1  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกํากับมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย

คณบดี  รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชา ประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เพ่ือกํากับดูแลและใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.2  การแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะแตงต้ังจากอาจารยประจําหลักสูตร มี

ภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมกับผูบริหารของคณะและ

อาจารยผูสอน  ติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการกํากับมาตรฐาน ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเน่ือง อาจารยผูรับผิดชอบจํานวน 5 คน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีคือ มีคุณวุฒิขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 

และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการ

ที่ดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.3  การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมี

การวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ.7) และนํา

ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยทุกรอบ 5 ป 

1.4  การดําเนินงานตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ 1-5 ดังน้ี 

1.4.1  กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

1.4.2  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.4.3  มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตาม

แบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

1.4.4  มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

1.4.5  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 
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 1.5  การดําเนินงานตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แสดงไวดังตาราง 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัยโดยอาจารยและ

นิสิตกาวทันหรือเปนผูนําใน

การสรางองคความรูใหมๆ 

ทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

2. กระตุนใหนิสิตเกิดความ

ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่

สรางทั้งความรู

ความสามารถในวิชาการ

ทางวิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคณุภาพได

มาตรฐาน 

4. การประเมินมาตรฐาน

ของหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

1. จัดใหหลักสตูรสอดคลองกับมาตรฐาน

หลักสูตรปรญิญาตรีของ สกอ. มาตรฐาน

วิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟาระดับชาติ ไดแก 

เกณฑของสภาวิศวกร หรือระดับสากล (หาก

มีการกําหนดในอนาคต) 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมยัโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทกุๆ 5 ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเนนการเรียนรู

ที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนแกน 

เพ่ือใหนิสิตมีทกัษะ รูจักคิด วิเคราะห และ

แกปญหาไดดวยตนเอง  และมีแนวทางการ

เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนิสิตไดศึกษา

ความรูที่ทันสมยัไดดวยตนเอง 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ 

ผูชวยสอน เพ่ือกระตุนใหนิสติเกิดการใฝรู

ตลอดเวลา 

5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมคีุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรอืมีตําแหนงวิชาการไมตํ่ากวา

ผูชวยศาสตราจารยหรือเปนผูมีประสบการณ

มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และมีจํานวน

คณาจารยไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง

วิชาการ และหรือเปนผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ดานวิศวกรรมไฟฟาหรือในดานที่เกี่ยวของ 

7. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดู

งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งใน

และตางประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 

1. หลักสูตรทีส่ามารถอางอิง

กับมาตรฐานทีข่อง สกอ. และ

เกณฑของสภาวิศวกร มีความ

ทันสมัยและมกีารปรับปรุง

อยางสม่ําเสมอ 

2. จํานวนวิชาเรียนที่มี

ภาคปฏิบัติ และวิชาเรียนที่มี

การจัดการเรียนรู โดยเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลางหรือมี

ผูเรียนเปนแกนแนวทางใหนิสิต

คนควาความรูใหมไดดวย

ตนเอง 

3. จํานวนและรายช่ือ

คณาจารยประจํา ประวัติ

อาจารยดานคุณวุฒิ 

ประสบการณผลงานทาง

วิชาการและการพัฒนาและ

ฝกอบรม  

4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุน

การเรียนรูและบันทึกกิจกรรม

ในการสนับสนุนการเรียนรู 

5. ผลการประเมินการเรียนการ

สอนอาจารยผูสอน และการ

สนับสนุนการเรียนรูของ

ผูสนับสนุนการเรียนรูโดยนิสิต 

6. ประเมินผลโดย

คณะกรรมการที่ประกอบดวย

อาจารยภายใน คณะทุก 2 ป 

7. ประเมินผลโดย
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยาง

นอยทุกๆ 5 ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย 

อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ

รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ

ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ

ประเมินของคณะกรรมการ 

10.  ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ

การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา และใชบัณฑิตทุกป 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกทุกๆ 5 ป 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิต

ผูสําเร็จการศึกษาและผูใช

บัณฑิตทุกๆ ป 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 คุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาผลลัพธการเรียนรู ตามที่แสดงไวในหมวดที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการสํารวจความคาดหวังตอผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ซึ่งพบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟา 

คือ มีคุณลักษณะดานความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะดานทักษะทางปญญา คุณลักษณะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และคุณลักษณะดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2.2 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะตองมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ไมนอยกวารอยละ 80 

อางอิงตามผลการสํารวจความตองการของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งพบวาผูสําเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรไดงานทําใน 6 เดือนแรกที่จบการศึกษามากกกวา

รอย 80  

 2.3  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติที่พรอมสําหรับเขารับการสอบขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาจากสภาวิศวกร 

3. นสิิต 

เพ่ือใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพไดในระยะเวลาตามเกณฑที่กําหนด

ของหลักสูตร โดยมีทั้งการศึกษาดานวิชาการ การปฏิบัติวิชาชีพ การใชทักษะชีวิตระหวางการศึกษา 

และการพัฒนาตนเองดวยกิจกรรมนิสิต 
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 3.1  การรับนิสิตและการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา 

  3.1.1 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งผู เข า ศึ ก ษ าแ ล ะ ก า ร รั บ นิ สิ ต ให ม เป น ไป ต าม ข อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตาม

แผนการรับนิสิตในหมวดที่ 3 หัวขอที่ 2.5 

  3.1.2 จัดใหมีการสอนปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมตัวเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษากอนเปด

ภาคการศึกษาแรก 

  3.1.3 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม เพ่ือแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน 

การจัดสรรเวลาในการเรียนและกิจกรรม 

 3.2  การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว แกนิสิต 

3.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาพรอมกับกําหนด

บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิตทุกคน 

3.2.2  ภาควิชาฯแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธสําหรับนิสิตช้ันปที่ 4 

3.2.3  คณะกรรมการพัฒนานิสิตจะเปนที่ปรึกษาใหอาจารยและนิสิตที่มีปญหาเกิน

กวาความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําช้ันป 

3.2.4  อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานติดไวที่หนาหองทํางานและในเว็บไซต

ของคณะ/สาขาวิชา 

3.2.5 จัดใหมีการใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาประจําช้ันป มี ช่ัวโมงให

คําปรึกษาที่ชัดเจนในตารางงานภาระงาน 

3.2.6 จัดทําฐานขอมูลในการติดตามนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา 

3.2.7 มีการอํานวยความสะดวกใหนิสิตสามารถขอรับคําปรึกษาและสื่อสารกับ

อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

3.2.8 จัดเจาหนาที่ประสานงาน สนับสนุน การจัดการศึกษาที่สามารถอํานวยความ

สะดวก และใหคําปรึกษาในเบ้ืองตน 

3.2.9 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตทั้งดานการจัดกิจกรรม 

โครงการ งบประมาณ และสถานที่ 

3.2.10 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม 

 3.3  การอุทธรณของนิสิต  

เปดโอกาสใหนิสิต ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา รองคณบดีฝายวิชาการ 

หรือคณบดีในเรื่องที่ตองการอุทรณ โดยใหนิสิตเขียนคํารองและดําเนินการตามขั้นตอน 

3.4  การประเมินผล  

3.4.1 จํานวนช่ัวโมงของการใหคําปรึกษาแกนิสติ 

 3.4.2 จํานวนและอัตราสวนรอยละของนิสิตสําเร็จการศึกษาแตละปการศึกษา 

3.4.3 จํานวนขอมูลทีอ่าจารยที่ปรึกษาสามารถติดตามใหคําปรึกษาแกนิสิตได 
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3.4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนิสิตจํานวนผูเขารวมกิจกรรม จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของงบประมาณดําเนินการ 

3.4.5 จํานวนบุคลากรประสานงานดานการจัดการเรียนการสอนประจําหลักสูตร

และประสานงานดานกิจกรรมนิสิต 

3.4.6 ผลสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการดานตางๆ ของนิสิตทุกปภาค

การศึกษา 

 

4.  อาจารย 

 4.1  การรบัอาจารยใหม 

  การรับอาจารยใหมมีเกณฑกําหนดคุณสมบัติและกลไกคัดเลือกที่เหมาะสมและ

โปรงใส ดังน้ี 

4.1.1  คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนและ

ตรวจสอบคุณ สมบั ติอาจารยประจํ าหลักสูตรให เป น ไปตามระเบียบและหลัก เกณ ฑ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท มีประสบการณและความ

ชํานาญตามความตองการของคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

4.1.2  คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรประชุม สํารวจจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่คงอยู อาจารยประจําหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก  เพ่ือวางแผนอัตรากําลังในอนาคต 

ซึ่งหากอัตรากําลังไมเพียงพอ ภาควิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารยเพ่ิมตอคณะและมหาวิทยาลัยตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.1.3  มีการคัดเลือกอาจารย ใหมตามคุณ วุฒิ  ระเบียบและหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา 

 4.1.4  เสนอแตงต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 4.2  การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

  การแตงต้ังคณาจารยพิเศษมีเกณฑกําหนดคุณสมบัติและกลไกคัดเลือก ดังน้ี 

4.2.1  การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่อง หรือ รายวิชาที่ตองการ

ความเช่ียวชาญพิเศษเทาน้ัน 

4.2.2  การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.2.3  จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 

 4.3  การรับบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะ สาขาวิชา 

และนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวย  



มคอ.2 

95 

การสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตามตําแหนง และทัศนคติตองาน 

 4.4  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบ ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุก

รายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่

จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตที่ เปนไปตามคุณสมบัติที่ พึงประสงค ดวย

กระบวนการ ดังน้ี 

4.4.1  อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกวิชา หากเปน

รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมินการจัดการเรียนการสอน

ดวย 

4.4.2  อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดป

การศึกษาทุกป 

  4.4.3  อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดทํา

รางการปรับปรุงหลักสูตร และรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น  

 4.5  ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย 

4.5.1  มีการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ใหมีพัฒนาการ

เพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรู

แบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมการสอนอยางตอเน่ือง รวมทั้งสนับสนุนใหมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพใน

ระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยอาจรวมมือกันภายในภาควิชา รวมมือกับคณาจารยพิเศษ อาจารยตาง

สาขาหรือตางสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาใชจายในการเดินทางไปเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การใหเงินสนับสนุนเพ่ิมเมื่อบทความวิชาการไดรับตีพิมพในการประชุมวิชาการและ

วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะสมกับเวลาที่

ใชเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และการทําวิจัย  

4.5.2  ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพ่ิมพูนความรูโดยผานการทําวิจัยได หนวยงาน

อาจสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือ

ธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา เพ่ือใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนา

องคความรูทางวิศวกรรมไฟฟา  

4.5.3  เสริมสรางใหบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเขาใจในโครงสรางและ

ธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถใหบริการตออาจารยในการใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่ง

จําเปนตองไดรับการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม 

4.5.4  ผลสัมฤทธ์ิความกาวหนาในการผลิตผลทางวิชาการของอาจารยและบุคลากร

สนับสนุนการศึกษาประเมินจาก 
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• อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  

• จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือ วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

• อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนจะตองมีผลิตผลงานทางวิชาการ

อยางนอยคนละ 1 ผลงาน ในรอบ5 ป  

• จํานวนอาจารยใหมไดรับตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 50 ใน

รอบ 5 ป 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสตูร ประกอบไปดวย การสํารวจสถานการณปจจุบันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษยเกาและศิษยปจจุบันตอหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใชในการ

ออกแบบและปรับปรุงหลักสตูรตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาใหทันสมัย  

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหการดําเนินงานดานการ

เรียนการสอนของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา

แผนการศึกษาของนิสิตแตละกลุมแตละช้ันปเพ่ือวางแผนกําหนดรายวิชาที่จะเปดสอน เวลาเรียน-เวลา

สอบ และผูสอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปดสอนน้ี ภาควิชาจะไดจากการ

พิจารณารวมกันระหวางนิสิต อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลังจาก

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับรายวิชาที่จะเปดสอนแลว  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะ

ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา  โดยการจัดผูสอนในแตละภาคการศึกษาน้ันได

พิจารณาทั้งจากความรู ความสามารถในเน้ือหาวิชาและประสบการณในการสอน ซึ่งถือวามีความสําคัญ

เปนอันดับตน ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไมซ้ําซอนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นิสิต

ลงทะเบียนเรียน  ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผูเรียนและผูสอน   

การประเมินผูเรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผูเรียนซึ่งปรากฏอยูในคูมือแนวทางการ

ประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทําหนาที่กํากับดูแลและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ภาควิชาฯ ไดนําระบบ-กลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ  มีการกําหนดเกณฑการประเมิน โดยระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่เปด

สอนอยางชัดเจน ภายใน 30 วัน กอนเปดภาคการศึกษา  
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 ในสวนของผูสอนอาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาน้ัน ๆ ของ

หลักสูตรฯ จะดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนิสิตในแตละรายวิชา 

ตามกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตแลว ผูรับผิดชอบในแตละรายวิชา ดําเนินการจัดทํารายงานผล

การจัดการเรียนการสอนหรือมคอ. 5 และ มคอ.6 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ภายใตการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

   6.1  การบริหารงบประมาณ  

คณะ/ภาควิชา จัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ไดแก ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยของนิสิต 

         6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

คณะ/ภาควิชา มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมี

สํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดานวิศวกรรมไฟฟา และดานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของกับวิชาชีพ รวมถึง

ฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง ทรัพยากรสื่อ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ และสนับสนุนอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

 6.3  การประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.3.1  วางแผนการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางมีสวน

รวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝายอยางเปนระบบ 

6.3.2  ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหได

มาตรฐาน 

6.3.3  จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ สื่อตาง ๆ อุปกรณ

การเรียนการสอน หองเรียน และหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสถานการณของคณะ ภาควิชา และนํา

ผลมาใชในการบริหารทรัพยากร 

          6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

6.4.1  มีคณะกรรมการวางแผน จัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน

ของคณะและสาขาวิชาผานคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 

6.4.2  ใหอาจารยผูสอนและนิสิตเสนอรายช่ือสื่อ และตําราในสาขาวิชาตอคณะ โดย

ผานทางคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 

6.4.3  คณะและวิทยาเขตจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตาง ๆ  

6.4.4  ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือจัดหา

ทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมอยางพอเพียงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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6.4.5  กําหนดเวลาอนุญาตใชหองสมุดใหไมนอยกวา 60 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6.4.6  จัดเตรียมหองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีเครื่องมือวิชาชีพในระดับ

สากล เพ่ือใหนิสิตสามารถฝกปฏิบัติ และสรางความพรอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

6.4.7  กําหนดแผนการดูแลและซอมบํารุง หนังสือ ตํารา อุปกรณการเรียนการสอน 

เพ่ือยืดอายุการใชงานและมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ 
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7. ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้และเปาหมาย ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนิน

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ7. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด

ใน มคอ.3 และ 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะให

ดําเนินการ 

     

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ 

โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ

สอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ที่

เก่ียวของกับศาสตรท่ีสอนหรอืเทคนิคการเรียนการสอน อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

     

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทําหนาท่ีถายทอดความรู

ใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความ

รับ ผิดชอบของสวนงานตนสั งกัด  และมีผลไปปรับปรุงเพ่ื อ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพการทํางาน 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพการ

บริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

* * *   

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

* * * *  

 * เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้ 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 

 

1.การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแต

ละวิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะหและเนนใหเกิดการนําไป

ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางทฤษฎีกับสิ่งตาง ๆ  ในธรรมชาติเพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใช ใน

ชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง เพ่ือให

เกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย

ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจัก

วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปราย 

นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  

นอกจากน้ี ควรสอดแทรกเน้ือหา /กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน

การสอนตาง ๆ เหลาน้ี จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการ

แกปญหา มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการ

สื่อสารกับผูอ่ืน ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปนผู

มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

ดังน้ันรูปแบบการประเมินกลยุทธการสอนจะไดจากการสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของ

นิสิตในระหวางการทําการเรียนการสอนและจากการมอบหมายงาน การสอบถามจากนิสิต และการ

ประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนําดวย 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ

ตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา นอกจากน้ีมีการประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงานดวย 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะมาจากนิสิตช้ันปสุดทาย คณาจารย ที่ปรึกษาหรือ

ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือสะทอนถึงคุณภาพของหลักสูตร ตลอดจน

การปรับปรุงในรอบปถัดไป 
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ขณะเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของ

แตละรายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล

การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน

รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรใน

ภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา 

 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ

หลักสูตร โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/

ระดับคณะ โดยยึดแนวทางระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรโดยการกําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการ

ดําเนินงานขั้นตํ่าทั่วไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และแผนกลยุทธการสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ทบทวนผลการประเมนิวา

บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไมและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ

พัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

ในภาพรวมประจําปการศึกษาเสนอหัวหนาภาควิชา  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252281                                         3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Computer Programming for Electrical Engineers 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   () วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  04252112 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม (Computers and Programming) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

อุปกรณท่ีใชในระบบไฟฟาไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน โดยการผสมผสาน

ระหวางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหอุปกรณเหลานั้นไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นพ้ืนฐานการสื่อสาร

ระหวางอุปกรณไฟฟา คือ ภาษาคอมพิวเตอร ซ่ึงมีหลากหลายภาษาท่ีบริษัทผูผลิตอุปกรณไดประยุกตใช ทําใหอุปกรณ

ท่ีใชในระบบไฟฟาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน ดานภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของกับงาน

วิศวกรรมไฟฟา รวมท้ังภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในอุปกรณในระบบไฟฟา  

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 หลักการและโครงสรางเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอร ความสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร วิธีการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใชผังงาน โครงสรางของขอมูลและตัวแปร การดําเนินการทางคณิตศาสตรและ
ตรรกศาสตรเชิงตัวเลข กระบวนการการตัดสินใจและการทํางานแบบวนรอบ การเขียนโปรแกรมยอยฟงกชันและ โพรซิ
เดอร ขอมูลโครงสรางแบบ อารเรย โครงสราง การสรางแนวความคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียน
โปรแกรมแบบวิชวลเบื้องตน    

Basic principles and structure of the computer system, hardware and software relationship, 

design and develop applications using flowcharts, data structures and variables, mathematical operation 

and numerical logics, decision process and Iterative operation, sub – function programming and 

procedure, array data structures,  file structure, high-level language  programming conceptual, basic of 

visual programming. 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252322                                           3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  วิศวกรรมสายอากาศ 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Antenna Engineering 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  04252341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น (Electromagnetic Fields and Waves) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 เพ่ือใหสามารถเขาใจหลักการของการประยุกตใชทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น เขาใจการทํางานของ
สายอากาศเบื้องตน ศึกษาถึงรูปแบบสนามกําลังและทิศทางของคลื่น การแพรกระจายคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา โพลา
ไรเซชั่น สามารถวิเคราะห ออกแบบและวัดคุณสมบัติ ของสายอากาศแบบตางๆได  
 
7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

   ทฤษฎีและนิยามพ้ืนฐานของ แหลงกําเนิดจุดแบบไอโซโทรปก รูปแบบกําลังงานและสนามกําลัง ทิศทางและ

ประสิทธิภาพการขยาย โพลาไรเซชั่น อิมพีแดนซอินพุตและแบนดวิดธ สมการการสงสัญญาณของเอฟอารไอไอเอส 

การแพรสัญญาณจากอุปกรณ ผลกระทบจากพ้ืนดิน คุณสมบัติการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศแบบเสน 

สายอากาศแบบอารเรย สายอากาศแบบ ยากิ – อุดา สายอากาศแบบ ล็อค – พีริโอดิก สายอากาศแบบรูรับ 

สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศแบบใหมสําหรับการใชงานในปจจุบัน การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ 

   Basic definitions and theory; isotropic point source; power and field patterns; directivity and 

gain efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; Friis transmission equation, radiation 

from current elements; ground effects; radiation properties of wire antenna; array antenna; Yagi-Uda 

antenna and log-periodic antenna; aperture antenna; microstrip antenna; modern antenna for 

current applications; antenna characteristics measurement. 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
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9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา                  

(Curriculum Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252356                                           3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ระบบไฟฟากําลัง 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Electric Power Systems 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตร ีดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (   ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  04252351 เครื่องจักรกลไฟฟา II (Electrical Machines II) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ปจจุบันระบบไฟฟากําลังท่ัวโลกไดมุงพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง เกิดความนาเชื่อถือได และ

ความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชไฟฟาใหท่ัวถึง ดังนั้นวิชาระบบไฟฟากําลัง มี

วัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนการศึกษารูปแบบโครงสรางระบบไฟฟา การคํานวณปริมาณกําลังไฟฟาท่ีจะเกิดข้ึนในระบบ 

รวมถึงผลทางไฟฟาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความผิดพรองในระบบไฟฟากําลัง เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจในกรคํานวณ

สภาวะของระบบไฟฟากําลังท่ีเกิดขึ้นและจะเปนพ้ืนฐานการสรางระบบปองกันในระบบไฟฟาตอไป  

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โครงสรางระบบไฟฟากําลัง วงจรกําลังไฟฟากระแสสลับ ระบบเปอรยูนิต คุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟาและแบบจําลอง คุณลักษณะของหมอแปลงและแบบจําลอง พารามิเตอรของสายสงและแบบจําลอง พารามิเตอรของ

สายเคเบิลและแบบจําลอง พ้ืนท่ีการไหลของภาระ พ้ืนฐานการคํานวณการลัดวงจร  

       Electrical power system structure; AC power circuits; per unit system; generator 

characteristics and models; power transformer characteristics and models; transmission line parameters 

and models; cable parameters and models; fundamental of load flow; fundamental of fault calculation. 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252371                                          3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  พลังงานหมุนเวียน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Renewable Energy 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 
4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

พลังงานเปนสิ่งสําคัญตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ขณะท่ีพลังงานบางประเภทเร่ิมหมดลง จึงมีการศึกษาหาแหลง

พลังงานทดแทน ท่ีสามารถนํามาใชหมุนเวียนไดอีกคร้ัง ดังนั้นวิชาพลังงานหมุนเวียนจะเสริมความรูใหนิสิตเขาใจถึง

แหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีจะเปนแหลงผลิตพลังงานตอไป รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียน  

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

บทนําของระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหลงพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ความ

แตกตางของเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน การจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายท่ี

เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน การณลักษณะทางเศรษฐศาสตร          

Introduction to energy systems and renewable energy resources. Potential of renewable 

resources in Thailand. Difference of conventional and renewable energy technologies. Energy storages. 

Laws, regulations, and policies of renewable energy. Economics aspects. 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252423                                           3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การสื่อสารแบบดิจิทัล 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Digital Communications 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  04252321 หลักการสื่อสาร (Principle of Communications) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ทฤษฎีบทความนาจะเปนและกระบวนการสุม ทําใหสามารถคํานวณหาแบนดวิดธท่ีนอยท่ีสุดท่ีจะสามารถใชงาน

ได สามารถวิเคราะหระบบบนชองสัญญาณรบกวนขาวแบบเกาสได สามารถวิเคราะหสมรรถนะของระบบได เขาใจถึง

การเขารหัสสัญญาณจากแหลงกาํเนิด การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลายชองสัญญาณและหลายคลื่นพาห เทคนิค

การแผสเปกตรัม ชองสัญญาณการจางหายแบบหลายเสนทางได 

 
7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

   การทบทวน ความนาจะเปนและกระบวนการสุม ปริภูมิสัญญาณ แบนดวิดธไนควิสท่ีนอยท่ีสุด การตรวจจับ

สัญญาณ สัญญาณแบบเอดับเบิ้ลยูจีเอ็น เทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิตอล และการวิเคราะหสมรรถนะของระบบ การ

ประสาน การทําใหเทาเทียมกัน การทฤษฎีขาวสารเบื้องตน การเขารหัสสัญญาณจากแหลงกําเนิด การเขารหัส

ชองสัญญาณ ระบบหลายชองสัญญาณและหลายคลื่นพาห เทคนิคการแผสเปกตรัม ชองสัญญาณการจางหายแบบ

หลายเสนทาง 

 Review of probability and random process; signal space; minimum Nyquist bandwidth; signal 

detections, AWGN signal, digital modulation techniques, sigma-delta, and its performance analysis; 

synchronization; equalization; introduction of information theory; source coding; channel coding; 

multichannel and multicarrier systems; spread spectrum techniques; multipath fading channels. 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252425                                           3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Data Communications and Networks 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  04252321 หลักการสื่อสาร  (Principle of Communications) 
4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 เพ่ือใหเขาใจวาการสื่อสารขอมูลเปนอยางไร มีความแตกตางการสื่อสารแบบปกติอยางไร เขาใจถึงคําวาเครือขาย 

เขาใจหลักการของเครือขายลําดับชั้น ศึกษาหลักการทํางานของโปรโตคอลการสื่อสารขอมูล การเขาถึงชองสัญญาณ 

วิเคราะหและควบคุมการไหลของขอมูลในเครือขายได สามารถออกแบบระบบเครือขายทองถิ่นได 

 
7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

   การสื่อสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน สถาปตยกรรมเครือขายแบบลําดับชั้น โปรโตคอลแบบจุดตอจุดและการ

เชื่อมตอ โมเดลของการหนวงในเครือขายขอมูล โปรโตคอลการควบคุมการเขาถึงชองสัญญาณ การควบคุมการไหลของ

ขอมูลในเครือขาย การควบคุมความผิดพลาด เครือขายทองถิ่น เครือขายสวิตชิ่ง การจัดหาเสนทางขอมูลในเครือขาย 

ความปลอดภัยของเครือขาย สถาปตยกรรมและระบบเครือขายคลาวด มาตรฐาน 

 Introduction to data communications and networks; layered network architecture; point-to-

point protocols and links; delay models in data networks; medium-access control protocols; flow 

control; error control; local area network; switching network, routing in data networks, network 

security, cloud network architecture and system, standards. 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252426                                          3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  เครือขายระบบสื่อสารและสายสง 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Communication Network and Transmission Lines 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  04252321 หลักการสื่อสาร  (Principle of Communications) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 เพ่ือใหสามารถเขาใจของการสื่อสารแบบใชสายและไรสาย สามารถวิเคราะหโครงขายสื่อสารโดยใชเมตริกซ 

สามารถใชงานอุปกรณตางๆของการสื่อสารได วิเคราะหการสงสัญญาณผานตัวกลางการสื่อสารได คํานวณการสูญเสีย

ของกําลังงานสัญญาณในสายสงสญัญาณไดอยางถูกตอง เขาใจและทราบขอมูลของสายสงสัญญาณแบบตางๆ ตาม

มาตรฐานปจจุบนัได 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

   การสื่อสารแบบใชสายและไรสาย โครงขายการสื่อสารแบบใชสาย เมตริก วาย แซด เอฟ จี เอช ความสัมพันธ, 

การเชื่อมตอและวงจรพ้ืนฐาน, การแปลง, ปริมาณการสงสัญญาณ เทคนิควงจรการสงสัญญาณ ตัวกรองคลื่น ตัว

ลดทอน การเขาคูของอิมพีแดนซ ทฤษฎี สมการ คําตอบสําหรับความถี่ตํ่า กลาง สูง คาคงท่ีปฐมภูมิและทุติยภูมิของ

สายสงสัญญาณ การตกระทบและการสะทอนของคลื่น อัตราสวนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะของสายสงแบบโหลดเปด โหลด

สั้น โหลดสิ้นสุด สายสงแบบท่ีไมมีการสูญเสียและมีการสูญเสีย การสะทอนกลับในโดเมนเวลา ไดอะแกรมเบาซ การ

รบกวนขามคูสายแบบจุดสิ้นสุดใกลและไกล การสงสัญญาณท่ีแตกตางกัน ชนิดของสายเคเบิ้ล สายคูบิดเกลียวไมมีการ

ชิล สายโคแอคเชี่ยล มาตรฐานสายปจจุบัน 

 Wire and wireless communication; wire communication network; Y, Z, F, G, H matrix, relation; 

connection and basic circuits, network transformation, transmission quantities, signal transmission 

circuit techniques, wave filters, attenuator, impedance matching, transmission line theory, equation, 

solution for low, medium, high frequencies, primary and secondary constant; incident and reflected 

waves, standing wave ratio, line characteristics for open, short, terminated load, lossless, and lossy 

lines; reflections in time domain, bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, differential  
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signaling, composite line, types of cable, and unshielded twisted pair and coaxial cable, current 

cable standards. 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252456                                         3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Distributed Electric Generation System 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 
4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานทดแทน โดยโครงสรางระบบไฟฟา

กําลังท่ัวไปมีระบบผลิตพลังงานไฟฟาท่ีใชเชื้อเพลิงและไมใชเชื้อเพลิงท่ีติดต้ังกระจายตัวท่ัวพ้ืนท่ี โดยโรงไฟฟาไมใช

เชื้อเพลิง เชน โรงไฟฟาจากพลังงานทดแทน ซ่ึงเปนโรงไฟฟากําลังผลิตขนาดเล็กและมีการกอสราง ติดต้ังท่ัวภูมิภาค

ของประเทศไทย จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานตางๆ เพ่ือรองรับระบบผลิตไฟฟากระจายตัวนี้ ขณะท่ีระบบไฟฟากําลัง

ภายในประเทศเองไดมีวัตถุประสงคหลักคือ การพัฒนาใหเขาสูระบบกริดอัจฉริยะ ท่ีประกอบดวยอุปกรณท่ีทันสมัย 

สามารถสั่งการดวยตัวควบคุมระยะไกล เพ่ือเพ่ิมความม่ันคง ปลอดภัยและนาเชื่อถือไดของระบบเอง ขณะท่ีผลกระทบ

ดานเศรษฐศาสตรจะตองนํามาศึกษาควบคูกันไปดวยเชนกัน ดังนั้นวิชานี้จึงมีความวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตมีความรู

เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมดานระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว  

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 บทนําของการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว เทคโนโลยีของการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัวเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยม
และพลังงานหมุนเวียน การเชื่อมตอกริด ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัวตอระบบจําหนาย
ไฟฟา การสูญเสีย ลักษณะเฉพาะแรงดันไฟฟา ความนาเชื่อถือ การปองกัน การไหลของโหลด กริดอัจฉริยะ การณ
ลักษณะทางเศรษฐศาสตร     

Introduction to distributed generation. Technologies of distributed generation. Conventional and 

renewable energy technologies. Grid interconnection. Technical impact of distributed generation on 

distribution system. Loss. Voltage profile. Reliability. Protection. Load flow. Smart grids. Economics 

aspects. 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252471                                          3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Energy Conservation and Management 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

   () วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหทุกภาคสวนชวยกันอนุรักษพลังงาน ดังนั้นจึงมีการเผยแพรและสนับสนุนมาตรการ

การอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงควรใหนิสิตไดมีความรูความเขาใจถึงวิธีการตรวจสอบ

และวิธีการปรับปรุงการใชพลังงานของอุปกรณไฟฟา รวมถึงกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน   

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความรูพ้ืนฐานของประสิทธิภาพพลังงาน หลักมูลของประสิทธิภาพพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงานใน

อาคาร และอุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน การจัดการและ

วิเคราะหพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การณลักษณะทางเทคนิคเพ่ือใช พลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระบบงานสอง

สวาง ระบบระบายความรอนและระบบปรับ อากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิตรวม มาตรการการอนุรักษ

และการจัด การพลังงานการและการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร          

Fundamental of energy efficiency. Principle of energy efficiency in building and industry. Load 

management. Laws and regulations of energy conservation. Energy Management and analysis in building 

and industrial. Technical aspects to use energy efficiently in lighting system, heating ventilating and air-

conditioning (HVAC) systems. Industrial motor. Co-generation. Energy Conservations and management 

measures and economics analysis.  

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
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9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252495                                         1(0-3-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Electrical Engineering Project Preparation 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   () วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตเตรียมความรูทางวิศวกรรมไฟฟาในเชิงท่ี เปนรูปธรรม สามารถสรางนวัตกรรมทางดาน

วิศวกรรมไฟฟาท่ีใชอยูในปจจุบันและในอนาคตได 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การจัดเตรียมขอเสนอโครงงานการตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา 

Preparation of project proposal, literature review, and progress report.  

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา    04252499                                          2(0-6-3) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Electrical Engineering Project 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   () วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  04252493 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา  

(Electrical Engineering Project Preparation) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ความรูดานวิศวกรรมไฟฟาท่ีไดศึกษามาประยุกตใชเพ่ือสรางสรรคโครงงานท่ีเกี่ยวกับงานเชิงวิศวกรรมไฟฟา 

การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟา   

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมไฟฟา 

Interesting projects in various disciplines of electrical engineering. 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา   04252112                                                3(2-3-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย  คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ     Computers and Programming 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ...............................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

   () วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    ) วิชาเฉพาะเลือก 

  (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี  

  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา..............................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา   วันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม         3(2-3-6) 

               Computers and Programming 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

โครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม 

การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม

เบื้องตนดวยภาษาระดับสูง การฝกปฏิบัติการโปรแกรมดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอร 

          Basic structure of modern computer 

systems; data representation in computers; 

algorithmic problem solving; program design and 

development methodology; introductory 

programming using a high-level programming 

language; programming practice in computer 

laboratory. 

04252112 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม         3(2-3-6) 

              Computers and Programming 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของ

คอมพิวเตอร ปฎิสัมพันธระหวางฮารดแวรกับซอฟตแวร 

ภาษาของคอมพิวเตอรปจจุบัน และปฏิบัติการเก่ียวกับเร่ือง

ที่เรียนในวิชา 

        

       Computer concepts; computer components; 

Hardware and software interaction; Current 

programming language and Laboratory 

experiments on topics covered. 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วช.มก. 1-2 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา             04252211                                      3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย          การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Electric Circuit Analysis I 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน      ไมมี  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I              3(3-0-6) 

              Electric Circuit Analysis I 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

นิยาม  แนวคิดพ้ืนฐานและหนวย วงจรความตานทาน   

แหลงกําเนิดไมอิสระ  การวิเคราะหวงจร  ทฤษฎีบทวงจร  

ทฤษฎีกราฟ องคประกอบสะสมพลังงาน  ระบบอันดับหนึ่ง

และวงจรอันดับสอง   สัญญาณรูปไซน  การวิเคราะห

สัญญาณไฟฟากระแสสลับในสถานะคงตัว  วงจรสามเฟส 

                    Definitions; basic concept and units; 

resistive circuits; dependent source; circuit 

analysis; network theorem; graph theory; energy 

storage elements; first order system and second 

order circuits; sinusoidal signal; alternating current 

steady-state analysis; three-phase circuit. 

04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I              3(3-0-6) 

               Electric Circuit Analysis I 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        สวนประกอบวงจร การวิเคราะหวงจรแบบโหนดและ

เมช ทฤษฎีบทวงจร ตัวตานทาน ขดลวด และตัวเก็บประจุ  

ระบบอันดับหน่ึงและวงจรอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม 

วงจรไฟฟากระแสสลับ วงจรสามเฟส 

       

        Circuit elements; node and mesh analysis; 

circuit theorems; resistance, inductance, and 

capacitance; first and second order circuits; 

phasor diagram; AC power circuits; three-phase 

circuit. 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วช.มก. 1-2 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา   04252212                                             3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย  การวิเคราะหวงจรไฟฟา II 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ     Electric Circuit Analysis II 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I  (Electric Circuit Analysis I)  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04205212  การวิเคราะหวงจรไฟฟา II              3(3-0-6) 

               Electric Circuit Analysis II 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04205211 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความถี่เชิงซอน และการวิเคราะหในระนาบเอส 

ฟงกชันวงจรขาย ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกตใช

ในการวิเคราะหวงจร การตอบสนองเชิงความถี่ รีโซแนนซ 

และการสเกลวงจร วงจรแบบมีการเชื่อมรวม หมอแปลง 

วงจรขายสองทางเขา-ออก วงจรสามเฟส 

          Complex frequency and s-plane analysis; 

network function; laplance transformation and its 

application to circuit analysis; frequency response; 

resonance and scaling circuit; couple circuits; 

transformer; two-port networks; three-phase 

circuit. 

04252212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา II              3(3-0-6) 

               Electric Circuit Analysis II 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252211 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        ความถี่เชิงซอน และการวิเคราะหในระนาบเอส 

ฟงกชันวงจรขาย ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกตใช

ในการวิเคราะหวงจร การตอบสนองเชิงความถี่ รีโซแนนซ 

และการสเกลวงจร วงจรแบบมีการเชื่อมรวม หมอแปลง 

วงจรขายสองทางเขา-ออก 

       Complex frequency and s-plane analysis; 

network function; laplance transformation and its 

application to circuit analysis; frequency response; 

resonance and scaling circuit; couple circuits; 

transformer; two-port networks. 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา        04252214                                                  3(2-3-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย      การออกแบบระบบดิจิทัล 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ      Digital Systems Design 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน       ไมมี  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา       วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04204222 การออกแบบระบบดิจิทัล            3(3-0-6) 

               Digital Systems Design 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ระบบดิจิทัลพ้ืนฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการ

ออกแบบทางดิจิทัล ลอจิกเกตการลดขนาดตรรกะใหเล็ก

ที่สุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิปฟล็อป 

วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา 

พีแอลเอ รอมและแรม วงจรคํานวณ การใชคอมพิวเตอร

ชวยออกแบบทางตรรกะ 

 

Basic digital systems; boolean algebra; digital 

design techniques; logicgates; logic minimization; 

standard combinational circuits, sequential 

circuits; flip-flops; synchronous and asynchronous 

sequential circuits; PLA; ROM; and RAM; arithmetic  

04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล            3(2-3-6) 

               Digital Systems Design 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       ระบบดิจิทัลพ้ืนฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการ

ออกแบบทางดิจิทัล ลอจิกเกตการลดขนาดตรรกะใหเล็ก

ที่สุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิปฟล็อป 

วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา 

พีแอลเอ รอมและแรม วงจรคํานวณ การใชคอมพิวเตอร

ชวยออกแบบทางตรรกะ และปฏิบัติการเก่ียวกับเร่ืองที่

เรียนในวิชา 

       Basic digital systems; boolean algebra; digital 

design techniques; logicgates; logic minimization; 

standard combinational circuits, sequential 

circuits; flip-flops; synchronous and asynchronous 

sequential circuits; PLA; ROM; and RAM; arithmetic  

- เปล่ียนรหัสวิชา 

- ปรับชั่วโมงการสอน 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วช.มก. 1-2 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

circuits; computer-aided logic design. circuits; computer-aided logic design and 

Laboratory experiments on topics covered. 

 

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา              04252231                                          3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย         วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ         Electrical Engineering Materials 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน       ไมมี  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา      วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04205319 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา                3(3-0-6) 

              Electrical Engineering Materials 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความรูพ้ืนฐานของวัสดุแข็ง  โครงสราง ของของแข็ง 

การเตรียมวัสดุ การตรวจหาโครงสรางของวัสดุในทาง

ปฏิบัติ สมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟา ไดอิเล็กตริก สมบัติ

ทางแมเหล็ก ความนํายิ่งยวด สมบัติทางแสง 

        

       Fundamentals of solid materials; structure of 

solids; preparation of materials; practical 

determination of structure; mechanical properties; 

electrical properties; dielectrics; magnetic 

properties; superconductivity; optical properties. 

04252231 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา                 3(3-0-6) 

              Electrical Engineering Materials 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       โครงสรางของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟาของวัสดุ 

คุณสมบัติทางแมเหล็กของวัสดุ ตัวนําทางไฟฟา อุปกรณ

สารก่ึงตัวนําเบื้องตน ตัวนําแบบยิ่งยวด ไดอิเล็กทริกแบบ

ของแข็ง ของเหลวและแกส การประยุกตใชวัสดุในระบบ

ไฟฟา  

       Structure of materials; electrical properties 

of materials; magnetic properties of materials; 

electrical conductors; Introduction to 

semiconductor devices; superconductivity; solid, 

liquid and gas dielectrics; applications of materials 

in electrical system. 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

 

วช.มก. 1-2 



 

128 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา      04252234                                      3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย     วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Electronic Circuits and Systems I 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน       04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I (Electric Circuit Analysis I)  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา      วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I        3(3-0-6) 

               Electronic Circuits and Systems I 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04205211 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       อุปกรณสารก่ึงตัวนํา คุณสมบัติทางความถี่ และ

กระแส-แรงดัน ของอุปกรณ การวิเคราะหและออกแบบ

วงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรของ

ทรานซิสเตอรชนิด BJT MOS วงจรขยายการดําเนินงาน

และการประยุกต  

         Semiconductor devices; device current-

voltage and frequency characteristics; analysis and 

design of diode circuits; analysis and design of BJT 

and MOS transistor circuits; operational amplifier 

and its applications. 

04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I        3(3-0-6) 

               Electronic Circuits and Systems I 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252211 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     อุปกรณสารก่ึงตัวนํา คุณลักษณะทางความถี่ และ

กระแส-แรงดันของอุปกรณ การวิเคราะหและออกแบบวงจร

ไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรของทรานซิส เตอรช

นิด บีเจที เอ็มโอเอส ซีเอ็มโอเอส และบีไอซีเอ็มโอเอส 

วงจรขยายการดําเนินงานและการประยุกต โมดูลแหลงจาย 

     Semiconductor devices; device 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.  

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 

วช.มก. 1-2 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา               04252321                                         3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย           หลักการส่ือสาร 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Principle of Communications 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน      04252314 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา      วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04205321 หลักการส่ือสาร                       3(3-0-6) 

              Principle of Communications 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04205311 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

            ระบบส่ือสาร  อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณ

รบกวน  ความจุชองสัญญาณ  สัญญาณและเวกเตอร  การ

วิเคราะหสัญญาณและระบบ  การกลํ้าสัญญาณทางแอมพลิ

จูดและเชิงมุม  กระบวนการสุม  พฤติกรรมของสัญญาณแอ

นะล็อกเมื่อระบบมีสัญญาณรบกวน  ทฤษฎีการชักตัวอยาง  

พีซีเอ็ม  การส่ือสารแบบดิจิทัล  ปริภูมิสัญญาณ  แผนภาพ

กลุมสัญญาณ  การกลํ้าสัญญาณดิจิทัล  เคร่ืองรับสัญญาณ

ที่เหมาะที่สุด  ความนาจะเปนของความผิดพลาด 

          

 

 

       Communication system, signal to noise ratio,  

04252321 หลักการส่ือสาร                       3(3-0-6) 

               Principle of Communications 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252314 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        โมเดลของระบบส่ือสาร แบบใชสาย/เคเบิ้ล และไร

สาย/คล่ืนวิทยุ สเปกตรัมของสัญญาณ การประยุกตใช

อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร การมอดูเลตทางแอนา

ลอก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม

สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแบบอนาล็อค การมอดูเลต

แบบเบสแบนด ทฤษฎีการสุมคาและการจัดระดับของ

สัญญาณ การมอดูเลตแบบพัลส พีเอเอ็ม พีซีเอ็ม ดีเอ็ม 

เทคนิคการมัลติเพล็กซสัญญาณ เอฟดีเอ็ม ทีดีเอ็ม ระบบ

สายสงสัญญาณ การแพรกระจายคล่ืนวิทยุ องคประกอบ

ระบบไมโครเวฟ การส่ือสารดาวเทียม การส่ือสารทางแสง

เบื้องตน 

        Communication models, wire/cable and  

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

 

วช.มก. 1-2 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

channel capacity, signals and vectors, signal and 

system analysis, amplitude modulation, angle 

modulation, random process, behavior of analog 

signals in the presence of noise, sampling 

theorem, PCM, digital communications, signal 

space, constellation diagram, digital modulation, 

optimum receiver, probability of error. 

wireless/radio; Introduction to signal and system; 

spectrum of signal and applications of fourier 

series and transform; analog modulation, AM, DSB, 

SSB, FM, NB/WBFM, PM; noises in analog 

communication; binary baseband modulation; 

sampling theory and quantization; pulse 

modulation, PCM, DM; multiplexing techniques; 

introduction to transmission lines, radio wave 

propagation, microwave components and 

communication, satellite communications, optical 

communication. 

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา              04252323                                             3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย           วิศวกรรมไมโครเวฟ 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Microwave Engineering 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคล่ืน (Electromagnetic Fields and Waves) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04205444 วิศวกรรมไมโครเวฟ                      3(3-0-6) 

              Microwave Engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04205341 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

            สมการของแมกซเวลลและเงื่อนไขขอบเขต  

ทฤษฎีสายสง  พารามิเตอรเอส การใชสมิตชารต การแมตซ

ความตานทานเชิงซอน สายสงไมโครเวฟและทอนําคล่ืน 

ไมโครเวฟเรโชเนเตอรและฟลเตอร การวิเคราะหวงจร

ไมโครเวฟ การแบงกําลังและแยกกําลังงาน การวัดและการ

ประยุกตไมโครเวฟ 

          

 

 

Maxwell’s equations and boundary conditions; 

transmission-line theory; s parameters; using 

Smith charts; impedance matching; microwave 

transmission line and waveguides; microwave  

04252323 วิศวกรรมไมโครเวฟ                      3(3-0-6) 

               Microwave Engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252341 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        การทบทวนสมการของแม็กซเวล คล่ืนระนาบ สายสง

สัญญาณไมโครเวฟและทอนําคล่ืน การวิเคราะหโครงขาย

ไมโครเวฟ อิมพีแดนซและแรงดันและกระแสเทียบเคียง เมตริก 

เอส แผนภาพของสัญญาณ การเขาคูอิมพีแดนซและการจูน ตัว

สะทอนไมโครเวฟ การแบงกําลังและทิศทางการสงผาน ตัวกรอง

ไมโครเวฟ การเชื่อมตอไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร 

การแพรกระจายคล่ืนไมโครเวฟ การวัดคล่ืนไมโครเวฟเบื้องตน 

การประยุกตใชงาน 

         Review of Maxwell’s equations, plane waves; 

microwave transmission lines and waveguides; 

microwave network analysis; impedance and 

equivalent voltage and current; the s matrix; signal 

flow graphs, impedance matching and tuning,  

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธบิาย

รายวิชา 

 

 

วช.มก. 1-2 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

resonators and filters; microwave network 

analysis; power dividers and directional couplers; 

microwave measurement and applications. 

microwave resonators; power dividers and directional 

couplers; microwave filters; point-to-point microwave 

link; radar system; microwave propagation; basic of 

microwave measurement; applications. 

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา            04252341                                       3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย           สนามแมเหล็กไฟฟาและคล่ืน 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Electromagnetic Fields and Waves 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตร ีดังนี้ 

  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04202104 คณิตศาสตรวิศวกรรม II  (Engineering Mathematics II) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา      วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04205341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคล่ืน I         3(3-0-6) 
               Electromagnetic Fields and Waves I 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04824211 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

         การวิเคราะหเวกเตอร  สนามไฟฟาสถิต กฎของคู

ลอมบ  ศักยและพลังงาน ตัวนําและไดอิเล็กทริก  ความจุ

กระแสแบบพาและแบบนํา ผลเฉลยของสมการลาปลาซ

และสมการปวซง  สนามแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา กระแส

กระจัด สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีแปรคาตามเวลา  สมการ

แมกซเวล และคล่ืนระนาบ           

      Vector analysis, electrostatic fields, potential 

and energy, conductors and dielectric, 

capacitance, convection and conduction currents, 

solution of Laplace’s and Poisson’s equations, 

magnetic fields, inductance, displacement current, 

time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s 

equations, and plane wave. 

04252341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคล่ืน           3(3-0-6) 
               Electromagnetic Fields and Waves 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04202104 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

         สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก  ความจุ

กระแสแบบพาและแบบนํา ความตานทาน สนามแมเหล็ก

สถิต วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่

แปรคาตามเวลา สมการแมกซเวล           

 

 

     Electrostatic fields; conductors and dielectrics; 

capacitance; convection and conduction currents; 

resistance, magnetostatic fields; magnetic 

materials; inductance, time-varying 

electromagnetic fields; Maxwell’s equations. 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

 

วช.มก. 1-2 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา            04252352                                         1(0-3-2) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย           ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Electrical Machines Laboratory 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตร ีดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252251 เคร่ืองจักรกลไฟฟา I (Electrical Machines I) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา      วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04812352 ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา          1(0-3-2) 

               Electrical Machines Laboratory 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04812251 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

         ปฏิบัติการเก่ียวกับเร่ืองที่เรียนในวิชา เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา I และบางสวนของวิชา เคร่ืองจักรกลไฟฟา II และ

เร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

         Laboratory experiments on topics in 

Electrical Machines I and part of Electrical 

Machines II and other related topics. 

04252352 ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา          1(0-3-2) 

               Electrical Machines Laboratory 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252251 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

         ปฏิบัติการเก่ียวกับเร่ืองที่เรียนในวิชา เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา I และ เคร่ืองกลจักรไฟฟา II 

           

     Laboratory experiments on topics in Electrical 

Machines I and Electrical Machines II. 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

 

 
 
 
 
 

วช.มก. 1-2 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา          04252353                                       3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย          อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ         Power Electronics 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I  (Electronic Circuits and Systems I) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา    วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

04205486 อิเล็กทรอนิกสกําลัง                      3(3-0-6) 

               Power Electronics 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04205231 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     ลักษณะเฉพาะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง  ไดโอดกําลัง  

เอสซีอาร ทรานซิสเตอรสองขั้วกําลัง มอสเฟตกําลัง  ไอจีบีที  

ลักษณะเฉพาะของสารแมเหล็ก  แกนหมอแปลงกําลัง แกนเฟอไรต 

แกนผงเหล็กอัด เคร่ืองแปลงผัน  เคร่ืองแปลงผันกระแสสลับเปน

กระแสตรง  เคร่ืองผกผัน เคร่ืองแปลงผันไซโคล เคร่ืองเปล่ียน

ความถี่  การขับมอเตอรดวยสถานะของแข็ง  การควบคุมมอเตอร

กระแสตรง  การควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนํา  การควบคุมมอเตอร

ประสานเวลา 

     Characteristics of power electronics devices, power 

diode, SCR, GTO, power bipolar, power MOSFET, IGBT, 

characteristics of magnetic material, power transformer 

core, ferrite core, iron powder core, converters, ac to dc  

04252353 อิเล็กทรอนิกสกําลัง             3(3-0-6) 

               Power Electronics 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252234 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

กําลัง  หลักการพ้ืนฐานของการแปลงผันกําลังไฟฟา 

เคร่ืองแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง  เคร่ือง

แปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง เคร่ืองแปลงผัน

กระแสสลับเปนกระแสสลับ เคร่ืองแปลงผัน

กระแสตรงเปนกระแสสลับ 

           

 

        Characteristics of power electronics 

devices; principles of power converters - AC 

to DC converter, DC to DC converter, AC to 

AC converter, DC to AC converter. 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

converter, dc to dc converter, cycloconverter, inverter, 

dc to ac converters, frequency changer, solid state 

motor drive, direct current motor control, induction 

motor control, synchronous motor control. 

  

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา           04252355                                                3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย           วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          High-Voltage Engineering 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตร ีดังนี้ 

  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04205356 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                       3(3-0-6) 

               High-Voltage Engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        การใชประโยชนไฟฟาแรงดันสูง และแรงดันเกินในระบบ

กําลัง การกาํเนิดแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดนั

สูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดสนามไฟฟา การเบรกดาวน

ในฉนวนแก็ส ของเหลว และของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดนั

สูง การประสานสัมพันธฉนวน 

      Uses of high voltage and overvoltage 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; 

insulation coordination. 

04252355 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                       3(3-0-6) 

               High-Voltage Engineering 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

        การใชประโยชนไฟฟาแรงดันสูง และแรงดันเกินในระบบ

กําลัง การกาํเนิดแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดนั

สูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดสนามไฟฟา การเบรกดาวน

ในฉนวนแก็ส ของเหลว และของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดนั

สูง ระบบปองกนัฟาผา การประสานสัมพันธฉนวน 

        Uses of high voltage and overvoltage 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; 

lightning protection; insulation coordination. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา            04252361                                                  3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย          เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ         Electrical Instrumentation and Measurements 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I (Electric Circuit Analysis I)  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04205361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา            3(3-0-6) 

           Electrical Instrumentation and Measurements 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04205211 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา ประเภทและ

คุณสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแส

และแรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยเครื่องมือวัด

แบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกําลัง ตัวประกอบกําลัง และ

พลังงาน การวัดคาความตานทาน คาความเหนี่ยวนํา และคา

ความเก็บประจุ การวัดความถ่ี คาบ/เวลา - ชวงเวลา สัญญาณ

รบกวน ตัวแปลงไฟฟา อุณหภูมิ ความดัน การไหล ระดับ การ

กระจัด อัตราเร็ว การปรับเทียบ 

        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; the measurement of resistance, 

inductance, and capacitance; frequency and  

04252361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา            3(3-0-6) 

           Electrical Instrumentation and Measurements 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252211 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา ประเภทและ

คุณสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแส

และแรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยเครื่องมือวัด

แบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกําลัง ตัวประกอบกําลัง และ

พลังงาน การวัดคาความตานทาน คาความเหนี่ยวนํา และคา

ความเก็บประจุ การวัดความถ่ี คาบ/เวลา - ชวงเวลา สัญญาณ

รบกวน ตัวแปลงไฟฟา การปรับเทียบ 

     

        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; the measurement of resistance, 

inductance, and capacitance; frequency and  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
period/time - interval measurement; noises; 

transducers ; temperature; pressure; flow; level; 

displacement; speed; calibration. 

period/time - interval measurement; noises; 

transducers; calibration. 

 

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา            04252363                                                3(2-3-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย           ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Microprocessor and Microcontroller 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตร ีดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน      04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล (Digital Systems Design)  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน    ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา      วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04812331 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร3(3-0-6) 

               Microprocessor and Microcontroller 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04204222 และ 04204224 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรเบ้ืองตน 

โครงสรางของไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร การ

จัดการหนวยความจํา การเชื่อมตอ การขัดจังหวะ การเชื่อมตอ

ขอมูลรับเขา- สงออก โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับ

สูง การประยุกตงานไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร

ในการควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

       

      Introduction to microprocessor and 

microcontroller, structure of microprocessor and 

microcontroller, memory management, interface, 

interruption, input-output interface, assembly and high 

level programming language, microprocessor and 

microcontroller application in controlling of electrical  

04252363 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-6) 

               Microprocessor and Microcontroller 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252214 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรเบ้ืองตน 

โครงสรางของไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร การ

จัดการหนวยความจํา การเชื่อมตอ การขัดจังหวะ การเชื่อมตอ

ขอมูลรับเขา- สงออก โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับ

สูง การประยุกตงานไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร

ในการควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติการเกี่ยวกับ

เรื่องที่เรียนในวิชา 

       Introduction to microprocessor and 

microcontroller, structure of microprocessor and 

microcontroller, memory management, interface, 

interruption, input-output interface, assembly and high 

level programming language, microprocessor and 

microcontroller application in controlling of electrical  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงชั่วโมงการสอน 

-ปรับลดวิชาที่ตองเรียนมา

กอน 

- ปรับปรุงคําอธิบาย  

   รายวิชา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
and electronic device. and electronic device, laboratory experiments on topics 

covered. 
 

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา            04252411                                                 3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย           การประมวลสัญญาณดิจิทัล 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Digital Signal Processing 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04205314 การประมวลสัญญาณดิจิทัล                  3(3-0-6) 

               Digital Signal Processing 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

         สัญญาณเวลาไมตอเนื่องและระบบ การแปลงฟูเรียรและ

การแปลงฟูเรียรไมตอเนื่อง การแปลงซี การชักตัวอยาง

สัญญาณเวลาตอเนื่อง การวิเคราะหการแปลงของระบบไม

เปลี่ยนแปลงตามเวลาเชิงเสน  โครงสรางของระบบเวลาไม

ตอเนื่อง  การประยุกตการประมวลสัญญาณดิจิทัล 

         

 

        Discrete-time signals and systems, Fourier 

transform and discrete Fourier transform, z transform, 

sampling of continuous time signal, transform analysis 

of linear time-invariant systems, structures for discrete-

time systems, digital signal processing applications. 

04252411 การประมวลสัญญาณดิจิทัล                  3(3-0-6) 

               Digital Signal Processing 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       การแปลงคาอัตราสุมโดยการลดคาและการสอดแทรกคา; 

การแปลงฟูเรียรแบบเต็มหนวย (DFT); วิธีการทางความนาจะ

เปน ใน DSP; การออกแบบตัวกรองดิจิทัล (FIR, IIR); ระบบ

หลายอัตราเร็วและตัวกรองหลายยาน; การแปลงเวฟเล็ตแบบ

เต็มหนวย; การประยุกตใชงาน DSP เชน การประมวลผลภาพ, 

การประมวลเสียงพูดและสัญญาณเสียง, การประมวลผล

หลากหลาย, การประยุกตใชงานในปจจุบัน 

     Decimation and Interpolation sampling rate 

conversion; DFT; probabilistic methods in DSP; design 

of FIR, IIR digital filters, multirate systems and filter 

Banks; Discrete Wavelets Transform; Introduction to 

some DSP applications such as image processing, 

speech and audio processing, array processing and 

further current applications. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา           04252451                                                  3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย          การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ         Electric Power Systems Analysis 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252356 ระบบไฟฟากําลัง  (Electric Power Systems) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04812454 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II              3(3-0-6) 

               Electric Power Systems Analysis II 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04812355 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      การวิเคราะหการลัดวงจรแบบสมมาตรและไมสมมาตร 

เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง การดําเนนิงานระบบอยาง

ประหยัด 

         

 

           Symmetrical and unsymmetrical short circuit 

analysis, power system stability, economical system 

operation. 

04252451 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง               3(3-0-6) 

               Electric Power Systems Analysis 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252356 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      พืน้ฐานระบบไฟฟากําลัง ความสัมพันธแรงดันไฟฟาและมุม

กับการไหลกําลังไฟฟา การควบคุมการไหลกําลังไฟฟาของเครือ่ง

กําเนิดไฟฟา การวิเคราะหการลัดวงจรแบบสมมาตร การ

วิเคราะหการลัดวงจรแบบไมสมมาตร เสถียรภาพของระบบ

ไฟฟากําลัง การดําเนนิงานระบบอยางประหยัด คุณภาพไฟฟา 

       Fundamental of power system; Voltage and 

power control; Symmetrical and unsymmetrical short 

circuit analysis; Power system stability; economical 

system operation; electrical power quality. 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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150 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา           04252454                                                 3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย          โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ         Power Plants and Substation 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (    )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252351 เคร่ืองจักรกลไฟฟา II (Electrical Machines II) 

   และ 04252356 ระบบไฟฟากําลัง (Electric  Power Systems) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04205453 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย               3(3-0-6) 

               Power Plants and Substation 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04812351 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      กราฟภาระ โรงจักรกําลังดีเซล โรงจักรกําลังไอน้ํา โรงจักร

กําลังกังหันแก็ส โรงจักรกําลัง วัฏจักรรวม โรงจักรกําลังน้ํา โรง

จักรกําลังนิวเคลียร แหลงกําเนิดพลังงานหมุนเวียน ประเภทของ

สถานีไฟฟา อุปกรณในสถานีไฟฟา การวางผังสถานีไฟฟา การ

ปองกันฟาผา ระบบการตอลงดิน 

   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; type of substation; substation 

equipment; substation layout; lightning protection; 

grounding system. 

04252454 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย               3(3-0-6) 

               Power Plants and Substation 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252351 และ 04252356 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      กราฟภาระ โรงจักรกําลังดีเซล โรงจักรกําลังไอน้ํา โรงจักร

กําลังกังหันแก็ส โรงจักรกําลัง วัฏจักรรวม โรงจักรกําลังน้ํา โรง

จักรกําลังนิวเคลียร แหลงกําเนิดพลังงานหมุนเวียน ประเภทของ

สถานีไฟฟา อุปกรณในสถานีไฟฟา การวางผังสถานีไฟฟา ระบบ

อัตโนมัติของสถานีไฟฟา การปองกันฟาผา ระบบการตอลงดิน 

    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; type of substation; substation 

equipment; substation layout; substation automation, 

lightning protection for substation; grounding system. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา           04252455                                                 3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย          การปองกันระบบไฟฟากําลัง 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ         Power System Protection 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี   

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252356 ระบบไฟฟากําลัง (Electric Power Systems) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04205457 การปองกันระบบไฟฟากําลัง               3(3-0-6) 

               Power System Protection 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04205355 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      พื้นฐานแนวปฏิบัติการปองกัน หมอแปลงและตัวแปลง

สัญญาณตรวจวัด อุปกรณปองกันและระบบปองกัน การปองกัน

กระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกันแบบผลตาง การ

ปองกันสายสงโดยใชรีเลยระยะทาง การปองกันสายสงโดยใช

รีเลยนําทาง การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง การ

ปองกันเครื่องกําเนิด การปองกันในเขตของบัส          

       

       Fundamental 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;  

04252455 การปองกันระบบไฟฟากําลัง               3(3-0-6) 

               Power System Protection 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252356 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

      พืน้ฐานแนวปฏิบัติการปองกัน หมอแปลงและตัวแปลง

สัญญาณตรวจวัด อุปกรณปองกันและระบบปองกัน การปองกัน

กระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกันแบบผลตาง การ

ปองกันสายสงโดยใชรีเลยระยะทาง การปองกันสายสงโดยใช

รีเลยนําทาง การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง การ

ปองกนัเครื่องกําเนิด การปองกันในเขตของบัส บทนําของ

อุปกรณปองกันดิจิทัล 

     Fundamental 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;  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
transformer protection; generator protection; bus zone 

protection. 

transformer protection; generator protection; bus zone 

protection; introduction to digital protection devices. 
 

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา            04252457                                                 3(3-0-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย           การขับเคล่ือนดวยไฟฟา 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ           Electric Drives 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

   ()  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     04252351 เคร่ืองจักรกลไฟฟา II (Electrical Machines II)  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา      วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04205452 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา               3(3-0-6) 

               Electric Drives 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04812351 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

     การพัฒนาการขับเคลื่อนดวยไฟฟา โมเมนตของการ

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา ชนิดของหนาที่ การเบรกดวยไฟฟา 

ความสัมพันธของพลังงานในระหวางการเริ่มเดินและการเบรก 

การคํานวณการเคลื่อนที่ของของเครื่องจักรกลไฟฟาโดยใชวิธีการ

วิเคราะหและทางกราฟ การคาํนวณพิกัดของมอเตอร 

เครื่องจักรกลลากจูงที่สําคัญ  วงจรไฟฟาและการควบคุม  

เครื่องจักรกลลากจูง การคํานวณแบบงาย การประยุกตทาง

อุตสาหกรรมของมอเตอรไฟฟา 

       Development of electric drives; moments of 

electric drives; types of duties; electric braking; energy 

relations during starting and braking; calculations of 

motions of electric machines using analytical and 

graphical methods; calculations of motor ratings;  

04252457 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา               3(3-0-6) 

               Electric Drives 

วิชาที่ตองเรียนมากอน 04252351 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       สวนประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา คุณลักษณะของ

โหลด ขอบเขตการปฎิบัติการของการขับเคลื่อน วิธีการเบรก

มอเตอร ขนาดและกําลังสงผาน คุณลักษณะระหวางแรงบิดและ

ความเร็วของมอเตอร การขับมอเตอรกระแสตรง การขับมอเตอร

กระแสสลับ ระบบการขับเซอรโวมอเตอร การประยุกตใชตัว

ขับเคลื่อนในโรงงานอุตสาหกรรม   

    

 

         Electric drive components, load characteristics, 

operating region of drives, braking methods of motors, 

power transmission and sizing, torque-speed 

characteristics of electric motors, DC motor drives, AC 

motor drives, servo drives systems, applications of  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

 

วช.มก. 1-2 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
important traction machines; electric circuits and 

control of traction machines; simple calculations; 

industrial applications of electric motors. 

drives in industrial automation.  

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  

ระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา            04252463                                                 3(2-3-6) 

     ชื่อวิชาภาษาไทย          ระบบควบคุมแบบตรรกท่ีโปรแกรมได 

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ          Programmable Logic Control System 

2.   รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  (   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา               

()  วิชาเฉพาะบังคับ 

   (   )  วิชาเฉพาะเลือก 

   (   )  หมวดวิชาเลือกเสรี  

   (   )  วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.....................................  สาขาวิชา.....................................   
3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน     ไมมี  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา     วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการจัดทําเอกสารรายงานตามกระบวนการทวนสอบและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได       3(3-0-6) 

              Programmable Logic Control System 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       หลักมูลการควบคุมแบบลําดับ โครงสรางตัวควบคุม

แบบตรรกที่โปรแกรมได อุปกรณขอมูลรับเขา-สงออก การเขียน

โปรแกรมสําหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล การควบคุม

เครื่องจักรและกระบวนการดวยเครื่องควบคุมเพียงตัวเดียว และ

การควบคุมแบบเครือขาย ระบบการควบคุมระยะไกล การ

ออกแบบระบบควบคุมสําหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ             

         

      Fundamental of sequential control, structure of 

programmable logic controller, input and output 

devices, programming for programmable logic 

controller under international standard, machine and 

procedure controlling by standalone and network, 

remote control system, control system design for  

04252463 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได       3(2-3-6) 

              Programmable Logic Control System 

วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

       หลักมูลการควบคุมแบบลําดับ โครงสรางตัวควบคุม

แบบตรรกที่โปรแกรมได อุปกรณขอมูลรับเขา-สงออก การเขียน

โปรแกรมสําหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล การควบคุม

เครื่องจักรและกระบวนการดวยเครื่องควบคุมเพียงตัวเดียว และ

การควบคุมแบบเครือขาย ระบบการควบคุมระยะไกล การ

ออกแบบระบบควบคุมสําหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 

       Fundamental of sequential control, structure of 

programmable logic controller, input and output 

devices, programming for programmable logic 

controller under international standard, machine and 

procedure controlling by standalone and network, 

remote control system, control system design for  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับชั่วโมงการสอน 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วช.มก. 1-2 



 

158 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
automatic machine. automatic machine, laboratory experiments on topics 

covered. 
 

 

8. อาจารยผูสอน  

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)          

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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