คำนำ
หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับนี้ เป็นหลั กสู ตรปรับปรุง ปี
พุทธศักราช 2558 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรปีพุทธศักราช 2553 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของสภา
วิศวกร รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเป้าหมายของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตวิศวกรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความรู้และความชานาญด้านการ
ปฏิบัติ โดยกาหนดให้มีชั่วโมงปฏิบัติมากขึ้น ได้เพิ่มเติม รายวิชาการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม วิชาอุปกรณ์
ไฟฟ้าและการควบคุม ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ และวิชาปฏิบัติการงานออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคมต่อไป
หลั ก สู ต รฉบั บ นี้ มี ส่ ว นที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย 8 หมวด ได้แ ก่ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล เฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ซึ่งการนาเอาหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพั ฒนาที่จาเป็น ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลัก สูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ทาให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่ อ ง ทั้ ง ในระดั บ อุ ต สาหกรรม
และธุรกิจขนาดกลางและย่อม ซึ่งต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถท างานได้
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถทาได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่ ง ขั น ทุ ก ระดั บ
ได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยตรง จึ ง
เป็นสาขาหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ทาให้ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาองค์
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถบู ร ณาการความรู้ ด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้ากับสาขาอื่นๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและทาให้ประเทศสามารถพึ่ ง พาเทคโนโลยี
ตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวั ฒนธรรม
สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุ ต สาหกรรมและความต้ อ งการ
พึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
เทคโนโลยีนั้น ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่ เ ป็ น รู ป ธรรม การ
บริหารจัดการทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่ ง แวดล้ อ มจากการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้า การเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้า และการส่ ง เสริ มกระบวนการเรี ย นรู้ สิ่ ง เหล่ า นี้
ล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กั บ ประชากร ชุ มชนและธุ ร กิ จ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่ อ สั ง คมและวั ฒ นธรรม รวมถึ ง การมี
คุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกั บวิถีสัง คมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาและเสริมสร้างองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยเฉพาะทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ จาเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิ จั ย เป็ น กระบวนการศึ ก ษาน า ซึ่ ง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ค วามช านาญทางสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เพื่ อ รองรั บ การ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึ่ ง พาตนเองทางเทคโนโลยี
โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี ท างด้ า นกระบวนการผลิ ต การปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพ การ
ควบ คุ ม คุ ณ ภ า พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ศร ษฐศ า ส ตร์ อุ ต ส า ห กร ร ม และ สา มา ร ถป ร ะยุ กต์ หรื อ
บูรณาการเทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งหลากหลาย อาทิ ด้ า นพลั ง งานทดแทน ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุ และด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ มีก ารใช้ ท รั พยากรและวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
อยู่อย่างประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่ง ขั น ด้ า นการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกและทดแทนการ
3

นาเข้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ทั้ ง ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม และสวั ส ดิ ภ าพ
สิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ สามารถสร้า งวิ ศ วกรหรื อ
นักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในการทางานวิ จัยที่มีคุณภาพ เป็นการยกระดั บ การศึ ก ษาของชาติ
เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพได้เอง และยังช่วยส่งเสริมให้ ก ารเรี ย นการสอน
ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ ตามมาตรฐานสากล
สามารถชี้ น าและก าหนดทิ ศ ทางความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ใน
ระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิ ทยาลั ยฯ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ง เน้ น ด้ า น
ทักษะการปฏิ บั ติ แ ละการสร้ า งนวั ต กรรมที่ มี คุ ณภาพ ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิ ช าชี พระดั บ อุ ด มศึ ก ษาบนพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ มุ่ง เน้ น การ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูต รยั ง มี ก ารส่ ง เสริ มความส าคั ญ ของ
คุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย ฯ
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลัก สูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ แ ก่ กลุ่ มวิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ และกลุ่ มวิ ช า
บูรณาการ เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรั บ กลุ่ มวิ ช าบู ร ณาการ
อาจสอนโดยคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะ ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐา น ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลื อ กทางวิ ศ วกรรม
และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แ ละคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
วิชาเฉพาะพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม โดยกลุ่มวิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม
ย่อย คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิ ศวกรรม
วิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คื อ กลุ่ มวิ ช าบั ง คั บ ทางวิ ศ วกรรม กลุ่ มวิ ช า
เลือกทางวิศวกรรม และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยกลุ่ มวิ ช าบั ง คั บ ทางวิ ศ วกรรม
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาบังคับ ทางวิ ศ วกรรมหลั ก และกลุ่ มวิ ช าบั ง คั บ บู ร ณาการทาง
วิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม เป็นกลุ่มวิช าเลื อ กเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ศ วกรรม กลุ่ มวิ ช า
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ สหกิจศึกษา และฝึกงาน นักศึ ก ษาออกสห
กิจศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลั กสู ตรอื่ นต้ องมาเรียน
รายวิชา หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.3 การบริหารจัดการ
กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิ ช า ประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจาก
ภาควิชาอื่นหรื อ หลั ก สู ต รหรื อ คณะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ บริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอนให้ มีผ ล
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกาหนดให้อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท ารายละเอี ย ด
ของวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิ ช า เพื่ อ เป็ น มาตรฐานในการติ ด ตามและประเมิ น
คุณภาพการเรียนการสอน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตร
1.1 ปรัชญา
ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ ง ด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่ อตอบสนองตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิตบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ให้ มีคุ ณธรรมจริ ย ธรรมมี สั มมาคารวะ รู้ จั ก
กาลเทศะ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม วิ ช าชี พ และปฏิ บั ติ ต นภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
1.2.2 ผลิ ต บั ณฑิ ต ให้ มีค วามรู้ ใ นศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ สามาร ถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ ดั ง กล่ า วอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พของตน และการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
1.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ ค วามรู้ และเทคโนโลยี ที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูง ขึ้ น ไป เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นา
สังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลื อ กวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หา
ได้อย่างเหมาะสม
1.2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ทั ก ษะใน
ด้านการทางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็ น ผู้ มีทั ศ นคติ ที่
ดีในการทางาน
1.2.5 ผลิตบัณฑิตให้ มีค วามสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
1.2.6 ผลิ ต บั ณฑิ ต ให้ มีทั ก ษะทา งด้ า นปฏิ บั ติ ใ น งานวิ ช า ชี พเฉพาะ และสามา รถน าไป
บูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
และตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์
-พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
-ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. ตรวจสอบและปรับปรุง -จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑ์มาตรฐานและข้อบังคับ ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
ของ สภาวิศวกร
-ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี
3. พัฒนาศักยภาพของ
-สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
บุคลากรผู้สอน
การสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการ อาทิ การอบรม การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบ
การและการศึกษาต่อ
4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ - ปรับปรุงเครื่ อ งมื อ และครุ ภั ณฑ์
ให้มีความพร้ อ มในการใช้ งาน และ
ทันสมัย
- สามารถใช้ ง านเพื่ อ การเรี ย นรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษานอกเวลา
- รองรับการจัดอบรม งานบริ ก าร
วิชาการหรืองานวิจัยได้
5. สถานประกอบการ/
- จัดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มี
ภาคอุตสาหกรรม
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- เสริมสร้างความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การฝึกงาน การวิจัย
การแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่าง
หน่วยงาน
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสารกระบวนการที่เกี่ยว ข้อง
กับการปรับหลักสูตร
-รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
-หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
วิศวกร
-หลักสูตรที่เกี่ยวข้องผ่านการ
รับรองจากสภาวิศวกร
-อาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตร
ทุกคนได้รับการสนับสนุนในการ
เข้ารับการอบรมหรือพัฒนา
ตนเอง/คุณวุฒิอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น
- มีการจัด สรรงบประมาณอย่ า ง
เพียงพอเพื่อพัฒนาห้องปฏิ บั ติ ก าร
ให้ทันสมัย
- จั ด ต า ร า ง ก า ร ใ ช้ ง า น
ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม
- มีโครงการหรือหนั ง สื อ ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
- หนังสือแต่งตั้งกรรมการพัฒนา
หลักสูตร/ รายงานการประชุม
- การจัดให้มีการฝึกงานของ
นักศึกษา หรือการฝังตัวในสถาน
ประกอบการของอาจารย์
โครงการจัดอบรมหรือวิจัย

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติ โ ดยใช้ ร ะบบทวิ ภ าคเป็ น หลั ก ในปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง จะแบ่ ง
ออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็นภาคการศึก ษาบั ง คั บ แบ่ ง ออกเป็ น ภาคการศึ ก ษาที่ ห นึ่ ง และภาค
การศึกษาที่สอง มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า สิ บ ห้ า สั ป ดาห์ ต่ อ หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วมเวลา
สาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึก ษา
2.2.1 รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แผนการเรี ย น คณิ ต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ(ปวช.) สายช่ า งอุ ต สาหกรรมหรื อ
เทียบเท่า
2.2.2 รับผู้สาเร็จการศึกษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู ง (ปวส.) สาข าไฟฟ้ า หรื อ
เทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ยการเที ย บ
โอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเที ย บโอน
ผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
มาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้ มข้ น มากขึ้ น
โดยเฉพาะรายวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้ นฐานทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิ ช าแคลคู ลั ส
รายวิ ช าฟิ สิ ก ส์ แ ละรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น ในการเรี ย นการสอนเข้ า สู่ เ กณฑ์
มาตรฐานสากล แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ ใ ช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน ก่ อ นจะมี ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่า นี้ นักศึกษามีความรู้ที่ไม่เ พี ย งพอต่ อ การมาต่ อ ยอดใน
ระดับอุดมศึกษา ทาให้เกิดปัญหา ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อ แก้ไขปั ญหา/ข้ อจากั ดของนั กศึ กษาในข้อ 2.3
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทากิจกรรม
2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาปรึกษาแนะนา และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดู แลจากอาจารย์
ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคาแนะนาได้
3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ศิลปศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสั มพันธ์ร ะหว่างรุ่นพี่แ ละรุ่นน้อง
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ สาเร็ จการศึก ษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึก ษา
จานวนนักศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

30
30
-

30
30
60
-

8

30
30
30
120
-

30
30
30
30
180
-

30
30
30
30
210
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2559
2560

2558

2561

2562

ค่าบารุงการศึกษา
/ค่าลงทะเบียน

128,000,000

131,200,000 134,400,000 137,600,000 140,800,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

137,315,500
161,923,000

145,478,300 153,641,100 161,803,900 169,966,700
164,745,000 167,870,000 171,071,000 174,444,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน(ไม่รวม3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2558
85,647,200
25,997,100
57,600,000
169,244,300

ปีงบประมาณ
2559
2560

2561

89,469,700 93,292,200 97,114,700
26,037,400 26,077,700 26,118,000
59,040,000 60,480,000 61,920,000
174,547,100 179,849,900 185,152,700

2562
100,937,200
26,158,300
63,360,000
190,455,500

33,120,000
37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000
33,120,000
37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000
202,364,300 211,967,100 221,569,900 231,172,700 240,775,500
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
50,591
51,699
52,755
53,761
54,722
*หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลัก สูตรปรับ ปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 52,706 บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุ ดมศึ ก ษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทีย บโอนหน่ ว ย
กิตได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจาแนกตาม
แผนภูมิต่อไปนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
วิชาเอก / กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในหมวดวิชา

X X – X X X – X
1 2 3 4 5 6
ตาแหน่งที่
ตาแหน่งที่
ตาแหน่งที่
ตาแหน่งที่
ตาแหน่งที่
ตาแหน่งที่

1–2
3
4
5
6
7-8

X X
7 8
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในหมวดวิชา

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรีย น
หน่วยกิต
คาบเรียนทฤษฎี
คาบเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable
Development
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
Man and Philosophy
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจาวัน
Logic in Daily Life
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
Thai Culture

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
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และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
Academic Reading and Writing
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
Writing for Careers
01-310-009 ศิลปะการพูด
Arts of Speaking
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
English for Presentations
01-320-008 การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน
Writing for Everyday Life
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese Conversation
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Basic Bahasa
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
09-121-045 สถิติทั่วไป
General Statistics
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
Biology and Sufficiency Economy
09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology

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

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนัน ทนาการไม่น้ อยกว่า 1 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
01-610-002 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
01-610-006 การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
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1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-000-001 ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
Social Skills
และให้เลือกศึกษา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
Thai Life Style in Globalization
01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
Learning Skill for Success
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Friendly Environment for Life Development
01-010-014 การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
Weight Control and Body Shapes for Health
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
Man and Decent Life
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
Life Seen through Literature
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
Aesthetics of Thai Language in Songs
04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization Management
09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
Science and Nature

15

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 55 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้
09-111-141 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
09-111-142 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
09-111-243 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
09-210-122 ปฏิบตั ิการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
09-410-142 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
09-410-144 ปฏิบตั ิการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-211-204 วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Circuits
04-211-315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
04-212-306 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
3(3-0-6)
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิ ศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
04-211-206 อุปกรณ์ไ ฟฟ้าและการควบคุม
3(2-3-5)
Electrical Apparatus and Control
04-212-202 ปฏิบัติการอิเล็ กทรอนิกส์วิ ศวกรรม
1(0-3-1)
Engineering Electronics Laboratory
04-212-309 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1(0-3-1)
Microprocessor Laboratory
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศ วกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 37 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 33 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines 1
04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines 2
04-211-213 การผลิต ส่งจ่าย และจาหน่ายทางไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
04-211-316 อิเล็กทรอนิก ส์กาลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
04-211-318 การวิเคราะห์ร ะบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electric Power System Analysis
04-211-422 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
04-211-425 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
04-211-427 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Design
04-211-428 การขับเคลื่อนด้ วยไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Drives
04-212-203 เครื่องมือวัดและการวั ดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
04-212-308 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(3-0-6)
Microprocessor
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2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-211-432 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(1-0-2)
Electrical Engineering Pre-Project
04-211-433 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(1-6-4)
Electrical Engineering Project

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 14 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อ ไปนี้
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Fundamentals of Electrical Engineering
04-211-202 ปฎิบัติการหลัก มูลของวิ ศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-1)
Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้า เบื้องต้น
3(2-3-5)
Introduction to Electrical Engineering
04-211-205 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-1)
Electric Circuits Laboratory
04-211-208 คณิต ศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
04-211-209 ระเบียบวิธี เชิงตั วเลขสาหรับงานวิ ศวกรรม
3(2-3-5)
Numerical Methods for Engineering
04-211-212 ปฏิบัติการเครื่อ งจักรกลไฟฟ้า
1(0-3-1)
Electrical Machines Laboratory
04-211-317 ปฏิบัติการอิเล็ กทรอนิกส์กาลั ง
1(0-3-1)
Power Electronics Laboratory
04-211-319 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง
1(0-3-1)
Electric Power System Laboratory
04-211-320 ปฏิบัติการงานออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-1)
Electrical Engineering Design Laboratory
04-211-421 วัสดุทางวิศ วกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Materials
04-211-423 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
1(0-3-1)
High Voltage Engineering Laboratory
04-211-424 วิศวกรรมการส่อ งสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
04-211-426 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลั ง
1(0-3-1)
Power System Protection Laboratory
04-211-429 ปฏิบัติการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
1(0-3-1)
Electric Drives Laboratory
04-211-430 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Quality
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04-211-431 โรงต้นกาลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
04-211-435 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Engineering
04-211-436 ปัญหาพิเศษทางวิศ วกรรมไฟฟ้า
Special Problems in Electrical Engineering
04-212-204 ปฏิบัติการเครื่อ งมือ วัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
04-212-205 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
04-212-307 ปฏิบัติการระบบควบคุ ม
Control Systems Laboratory
04-212-310 เครื่องมือวัด กระบวนการ
Process Instrumentation
04-212-311 ปฏิบัติการเครื่อ งมือ วัดกระบวนการ
Process Instrumentation Laboratory
04-212-312 อุปกรณ์ตรวจวั ดและควบคุมในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Control Devices
04-212-313 ปฏิบัติการอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุ มในอุต สาหกรรม
Industrial Sensors and Control Devices Laboratory
04-212-316 เมคคาทรอนิกส์
Mechatronics
04-212-317 ปฏิบัติการเมคคาทรอนิก ส์
Mechatronics Laboratory
04-212-420 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Automation Systems
04-212-421 ปฏิบัติการระบบอัตโนมั ติในงานอุ ตสาหกรรม
Industrial Automation Systems Laboratory
04-212-427 ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้
Programmable Logic Control Systems
04-213-301 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
Distributed Generation System
04-213-302 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
04-213-303 การอนุรักษ์พลัง งานและการจัดการ
Energy Conservation and Management
04-311-213 วิทยาศาสตร์อุณหภาพ
Thermal Science

19

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

04-213-304 ระบบอาณั ติสัญญาณและควบคุ มรถไฟ
Railway Signaling and Control
04-213-305 ระบบไฟฟ้าสาหรับจ่ายรถไฟ
Railway Electrification
04-213-306 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
Railway Traction Systems
04-213-307 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง
Rail Propulsion System

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

2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
แผนที่ 1 สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรียมความพร้อ มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
แผนที่ 2 สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรียมความพร้อ มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
04-000-303 ฝึกงาน
3(0-40-0)
Job Training
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-40-0)
International Job Training
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า แต่ ต้ อ งไม่ ซ้ ากั บ
วิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิ ตหรือนักศึกษาอาจเลื อ ก
เรียนรายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึก ษาเสนอแนะ
1) แผนการศึกษาแบบสหกิ จศึ กษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
1
6
4
3
2
3
5
3
3
0
6
3
3
0
6
1
0
3
1
3
3
0
6
1
0
3
1
20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-110-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์
01-610-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
1
0
2
1

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 3
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
0
6
4
2
หน่วยกิต
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3
3
3
3
3
1
20

3
2
3
3
3
0
หน่วยกิต

0
3
0
0
0
3

6
5
6
6
6
1

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-204 วงจรไฟฟ้า
04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-212-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
09-111-243 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
1
0
3
1
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
04-211-206 อุปกรณ์ไฟฟ้าและการควบคุม
04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
04-211-213 การผลิต ส่งจ่าย
และจาหน่ายทางไฟฟ้ากาลัง
04-211-315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
09-xxx-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
2
5
3
2
3
5
3
3
0
6
3
3
0
6

3
1
20

3
3
1
2
21

22

x
x
x
x
หน่วยกิต

3
x
x
2
หน่วยกิต

0
x
x
0

x
x

6
x
x
4

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
04-212-306 ระบบควบคุม
04-211-316 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
09-xxx-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
1
x
x
x
1
x
x
x
3
x
x
x
3
20

x
x
หน่วยกิต

x

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
01-210-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์
3
3
0
6
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
1
0
2
1
วิชาชีพ
04-211-427 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3
3
0
6
04-211-432 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1
1
0
2
04-211-422 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3
3
0
6
04-211-425 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3
3
0
6
04-212-308 ไมโครโปรเซสเซอร์
3
3
0
6
04-212-309 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1
0
3
1
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
1
x
x
x
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
1
x
x
x
รวม
20 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-401 สหกิจศึกษา
หรือ
หรือ
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0 40
0

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา
01-000-001 ทักษะทางสังคม
04-211-428 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-211-433 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
x
x
x
3
3
0
6
3
3
0
6
2
2
5
3
3
1
6
4
1
x
x
1
1
x
x
1
3
x
x
x
20
หน่วยกิต

6
6
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0 40
หน่วยกิต

0

2) แผนการศึกษาแบบฝึ กงาน
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
1
6
4
3
2
3
5
3
3
0
6
3
3
0
6
1
0
3
1
3
3
0
6
1
0
3
1
20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-110-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์
01-610-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
1
0
2
1

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 3
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
0
6
4
2
หน่วยกิต

25

3
3
3
3
3
1
20

3
2
3
3
3
0
หน่วยกิต

0
3
0
0
0
3

6
5
6
6
6
1

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-201 วงจรไฟฟ้า
04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-212-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
09-111-243 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
1
0
3
1
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
04-211-206 อุปกรณ์ไฟฟ้าและการควบคุม
04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
04-211-315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
04-211-213 การผลิต ส่งจ่าย
และจาหน่ายทางไฟฟ้ากาลัง
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
09-xxx-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาบูรณาการ
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
3
2
5
3
2
3
5
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6

3
1
20

3
1
2
21

26

x
x
x
x
หน่วยกิต

x
x
x
x
2
0
หน่วยกิต

x
x

x
x
4

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
04-212-306 ระบบควบคุม
04-211-316 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
09-xxx-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
1
x
x
1
1
x
x
1
3
3
0
6
3
20

x
x
หน่วยกิต

x

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
01-210-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์
3
3
0
6
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
1
0
2
1
วิชาชีพ
04-211-427 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3
3
0
6
04-211-432 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1
1
0
2
04-211-422 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3
3
0
6
04-211-425 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3
3
0
6
04-212-308 ไมโครโปรเซสเซอร์
3
3
0
6
04-212-309 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1
0
3
1
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
1
x
x
1
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
1
x
x
1
รวม
20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 3
04-000-303 ฝึกงาน
หรือ
หรือ
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0 40
0
3
3
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0 40
หน่วยกิต

0

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
04-211-428 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-21x-xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6
3
3
3
0
6
1
0
3
1
1
x
x
1
3
x
x
x
11 หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-000-001 ทักษะทางสังคม
01-xxx-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-211-433 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
x
x
x
2
2
5
3
3
1
6
4
12 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสาคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชามนุษ ยสั มพั น ธ์ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย
สัมพันธ์ในครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒ นธรรมไทย หลั ก ธรรมของศาสนา
กับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฏิ บัติงาน แรงจูงใจในการท างาน
ผู้นากับมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ และการฝึ ก อบรมเพื่ อ มนุ ษ ย
สัมพันธ์ที่ดี
Importance and theories related to human relations, human behavior,
human relations in families, human relations based on Thai culture,
religious doctrine in human relations, corporate human relations in work,
work motivation, leadership and human relations, communication and
training for good human relations
01-110-004

สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสาคัญของสัง คมกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยากั บ การศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อ มและการควบคุ ม การวิ เ คราะห์
ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเพื่อการจัดการสิ่ง แวดล้อ มที่เ หมาะสม
Importance of society and environment, basic concepts in ecology,
natural resources and environment, environment pollution and control,
system analysis and assessment of impacts on environment for
appropriate environment management

01-110-012

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยื น
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเป็นมาความส าคั ญ ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ น าไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การแก้ ไ ข
ปั ญ หาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของไทย กรณี ตั ว อย่ า งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ป ร ะสบ
ความสาเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable
development, application of the philosophy in dealing with social and
economic problems in Thailand, case study on successful sufficiencyeconomy activities in Thailand
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01-110-013

สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
การเกิ ด ขึ้ น ของสั ง คม การก าเนิ ด รั ฐ รู ป แบบการปกครองของรั ฐ อุ ด มการณ์ ท าง
การเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง การปกครอง ระเบีย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดินและปัญหาสาระสาคัญทางการเมือง การปกครองไทย
The emergence of society, formation of state, forms, of administration,
political ideology, political procedure, government regulations and
political crisis administration problems of Thailand

01-110-015

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้ มครองแรงงาน กฎหมายเงิ น ทดแทน
กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
Concepts and evolution of labor law, the protection law, the employment Compensation la

01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารสนเทศ รายงานทางวิชาการ แหล่งสารสนเทศ ทรั พยากรสารสน เทศและบริ ก าร
สารสนเทศ การสืบค้นและรวบรวมบรรณานุ ก รม การประเมิ น การวิ เ คราะห์ การ
สังเคราะห์และการอ้างอิง การจัดทารูปเล่มรายงานทางวิชาการ
Information, academic report writing, information source, information
service and resource, information and bibliography retrieval, evaluating,
analyzing, synthesizing and citation, compilation of papers with academic
report writing standards
01-210-006

มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
ความหมายของปรัชญา ขอบข่ า ยของปรั ช ญา ปั ญ หาหลั ก และแนวคิ ด ส า คั ญ ทาง
ปรั ช ญา ความหมา ยของมนุ ษ ย์ คุ ณ ค่ า ของชี วิ ต และการ อยู่ ร่ ว มกั น มนุ ษ ย์ กั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มนุษย์กับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Concept and scope of philosophy, principle problems and key aspects of
philosophy, concept of man, values of life and being-in-the world with
others, man and professional code of ethics, man and professional code
of ethic
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01-210-007

ตรรกะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
มนุษย์กับเหตุผล การคิด การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลนิรนัยกับการอ้า งเหตุ ผ ลอุ ป นั ย
เหตุผลวิบัติ ลักษณะของข้ออ้างเหตุผลที่ดี การประเมิ น และทดสอบข้ อ อ้ า งเหตุ ผ ลใน
ชีวิตประจาวัน
Man and reason, thinking, argumentation, deductive and inductive
argumentation, fallacy, characteristics of sound argument, evaluation and
verification of an argumentum daily life

01-210-008

การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
การคิด การอ้างเหตุผล การใช้เหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจาวัน จริยศาสตร์และจริ ย ธรรม
ทางศาสนา การเรียนรู้จริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม ค่ า นิ ย มทางจริ ย ธรรมของ
สังคมไทยและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Thinking, argumentation, everyday life reasoning, ethics and morals,
learning and development of ethics, ethical virtue in Thai society, and
professional code of ethics

01-210-013

วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
พื้นฐานวัฒนธรรม พั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมไทย อิ ท ธิ พลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทย ประเภทของวั ฒ นธรรม ทุ น ทางวั ฒ นธรรม
การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การเผยแพร่และสร้า งสรรค์ วั ฒ นธรรมไทยและ
การพัฒนาวัฒนธรรมไทย
Cultural basics, Thai cultural evolution and change, foreign cultures
influencing Thai culture, types of culture, cultural capitals, Thai cultural
conservation and promotion, Thai cultural dissemination and creation
and Thai cultural development

01-320-001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิ จ วั ต รประจ าวั น ความ
สนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟั ง และอ่ า น
ข้อความสั้นๆ จากสื่อต่าง ๆ เสริมสร้างนิสัยการเรี ย นภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเอง การ
เสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal
information, routines and interests communicating with short
conversations in various situations, writing short statements, listening to
and reading short and simple texts, self-study using language software
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01-320-002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
คาศัพท์ สานวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้ เ หตุ ผ ล การสนทนาอย่ า ง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟั ง และ
การอ่ า น เนื้ อ หา ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ ากสื่ อ ต่ า งๆ การเสริ มสร้ า งนิ สั ย การเรี ย น
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for
telling stories, giving explanations and reasons, continuously exchanging
of information, writing of short and connected descriptions, listening to
and reading of longer texts, self-study using language software

01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษา การสนทนาตามสถานการณ์ ต่ า งๆที่ เ หมาะสมกั บ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in
various situations according to native speaker’s culture

01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การฟังอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การอ่ า น
จับใจความและวิเคราะห์ความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชี วิ ต ประจ าวั น และการพู ด
ในโอกาสต่างๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical listening,
reading for main ideas and analysis, writing for communication in daily
life and speaking on different occasions

01-310-006

การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
หลักการอ่านเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิ ช าการ การอ่ า นและเขี ย นสรุ ป
สาระสาคัญ การศึกษาค้นคว้า และการนาเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, Reading and note taking,
information research and academic presentations
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01-310-007

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Writing for Careers
หลักและศิลปะในการเขียน ประเภทของการเขียน และการเขีย นเพื่ อ น าเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
Principles and arts of writing, types of writing and writing for professional
presentations

01-310-009

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาต่อรอง การพูดเพื่ อ น าเสนองาน การ
พูดในที่ประชุมชน การพูดในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ
Principles and arts of speaking, conversation, negotiation and oral,
presentation public speaking in various situation and on various occasions

01-320-004

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของเรื่องที่อ่านคาศั พท์ ส านวนและข้ อ ความ กลวิ ธี ก ารอ่ า น การ
พัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
Finding meanings of words, expressions, and statements, Reading
strategies, development of reading abilities

01-320-006

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษา การฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่ อ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking,
reading and writing based on environment, science and technology
topics.ge software

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาในการนาเสนองานในแต่ละขั้นตอน การใช้วจนภาษา
และอวจนภาษาการใช้สื่อประกอบการนาเสนองาน การใช้เลขภาพ การตั้งคาถามแล ะ
การตอบคาถามระหว่างนาเสนองาน การเตรียมตัวของผู้นาเสนองาน
Language use for presentation stages, verbal and non-verbal languages in
presentations, use of visual aids, describing fact and figures, discussion
and answering questions, and preparation for presentations
33

01-320-008

การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Writing for Everyday Life
ประโยคชนิดต่าง (ชนิดของประโยค) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับย่อหน้ า การเขี ย นย่ อ หน้ า
สั้นๆเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว การเขียนบรรยายกิจวั ตรประจ าวั น
การกรอกแบบฟอร์ม การเขี ย นจดหมายและจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ กี่ ย วกั บ การ
แนะนาตัวเอง การไปเที่ยวในวันหยุด การเชิญชวน การตอบรับหรือปฏิเสธการเชิ ญ ชวน
และการจองห้องพักโรงแรม
Different types of sentences, basic knowledge of paragraph, short
paragraph writing of personal information of oneself, friends, or family
members, writing about daily activities, form filling, letters and electronic
mails about self introduction, invitations, accepting and refusing
invitations and hotel reservation

01-330-001

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช้อักษรโรมันกากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น การฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นตั ว เลข ค าศั พท์ แ ละประโยคที่ ใ ช้ บ่ อ ยใน
ชีวิตประจาวัน
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic
listening, speaking, reading and writing number, words and sentences
frequently used in everyday life

01-330-007

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Basic Japanese Conversation
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยสถานการณ์ จ า ลองจากสถานการณ์
จริงที่ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจาวัน โดยฝึ ก ฝนให้ ส ามารถใช้ ไ ด้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว
เมื่อชานาญขึ้น สามารถนาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาประกอบเพื่ อ ขยายขอบเขตของ
บทสนทนาให้กว้างต่อไป
Various types of Japanese conversation in daily life, situational
conversation practice with focus on fluency and relevant vocabulary use
and further extension of conversation

01-341-001

ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Khmer
ระบบเสี ย ง ตั ว อั ก ษร ค าศั พท์ พื้ น ฐาน โคร งสร้ า งไวยา กร ณ์ ประโยคที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking,
reading and writing basic Khmer
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01-342-001

ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Bahasa
ระบบเสี ย ง ตั ว อั ก ษร ค าศั พท์ พื้ น ฐาน โคร งสร้ า งไวยา กร ณ์ ประโยคที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking,
reading and writing basic Bahasa

01-343-001

ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Burmese
ระบบเสี ย ง ตั ว อั ก ษร ค าศั พท์ พื้ น ฐาน โคร งสร้ า งไวยา กร ณ์ ประโยคที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking,
reading and writing basic Burmese

01-344-001

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ระบบเสี ย ง ตั ว อั ก ษร ค าศั พท์ พื้ น ฐาน โคร งสร้ า งไวยา กร ณ์ ประโยคที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking,
reading and writing basic Vietnamese

09-000-001

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสานักงาน ได้แก่ โปรแกรม
ประมวลผลคา การใช้โปรแกรมตารางคานวณ การใช้โปรแกรมนาเสนอ การใช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่อง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์
Computing fundamentals, key application such as word processor
(Microsoft Word ), Spreadsheets (Microsoft Excel), presentation (Microsoft
PowerPoint) living online such as computer network, communication
technology, electronic mail for inside and outside organization, internet
explorer and general knowledge about online living
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09-111-050

คณิตศาสตร์ทั่วไป
3( 3-0-6 )
General Mathematics
เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผั น ฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต ฟั ง ก์ ชั น
เลขชี้กาลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันกรีโกณมิ ติ ฟั ง ก์ ชั น ตรี โ กณมิ ติ ผ กผั น ฟั ง ก์ ชั น ไฮ
เพอร์โบลิก ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟัง ก์ ชั น พี ช คณิ ต การประยุ ก ต์
ของอนุพันธ์เบื้องต้น ปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์เบื้องต้น
Analytic Geometry, functions, graph of functions, inverse functions,
algebraic functions, exponential functions, logarithmic functions,
trigonometry functions, inverse trigonometry functions, hyperbolic
functions, limits and continuity, derivatives, derivatives of algebraic
functions, introduction to applications of derivatives, introduction to
integral and applications of integrals

09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ ม การสุ่ มตั ว อย่ า ง
การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติ ฐ านของประชากรกลุ่ ม
เดียว และการทดสอบไคสแควร์
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution
of random variable, sampling, sampling distribution, estimation,
hypothesis testing of one population, Chi-squared test

09-311-051

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and environmental
management

09-311-052

ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและขอบเขตของชี ว วิ ท ยา เศรษฐกิ จ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละการอนุ รั ก ษ์ มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม การด ารงชี วิ ต โดยใช้ ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
Concept and philosophy of sufficiency economy, definition and scope of
biology, community’s economy, sufficiency economy and ecosystem,
biodiversity, biotechnology, natural resources and conservation,
environmental pollutions, sufficiency economy for living
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09-410-044

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระบวนการ ทา งวิ ท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตไฟฟ้า และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า วั ส ดุ ศ าสตร์
เบื้องต้น สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้ า นพลั ง งานทดแทน ดารา
ศาสตร์และความก้าวหน้าทางอวกาศ
Definition of science and technology, acquisition of science knowledge ,
computer and information technology, production of electricity and
electric appliances, introduction to material science, environment and
environmental pollution, renewable energy technology, astronomy and
advanced space technology

01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
กีฬาประเภทบุคคล เช่น กรีฑา ลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยูโด แบดมินตัน เปตอง ว่ า ย
น้า และเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ความรู้ทั่วไปของกี ฬ าวิ ธี ก ารเล่ น และการแข่ ง ขั น กฎ
กติกา พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
Individual Sports, for example, athletics, social dance, judo,
badminton, petanque, swimming, table tennis, etc., general knowledge
of sports, how to play and competition, rules, and physical, mental,
emotional and social development
01-610-002

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
กีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ซอฟท์บอล เป็น
ต้น ความรู้ทั่วไปของกีฬา วิธีการเล่นและการแข่งขัน กฎ กติกา พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
Team Sports e.g., soccer, indoor soccer, basketball, volleyball,
softball, general knowledge of sports, how to play them in
competitions, rules, and physical, mental, emotional and social
development

01-610-003

นันทนาการ
Recreation

1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลื อ กกิ จ กรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and
selecting appropriate recreational activities
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01-610-005

การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
หลักการจัดและการบริหารค่ายพักแรม ประเภทของการจั ด ค่ า ยพั ก แรมและกิ จ กรรม
ค่ายพักแรม ภาวะผู้นาในการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดการค่ายพักแรม
The principles of camping management, types of camping, leadership in
organizing activities and camping evaluation management

01-610-006

การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อ สุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้ า งสมรรถภาพเพื่ อ สุ ข ภาพ
หลักและวิธีการฝึกด้วยน้าหนัก เลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม
General knowledge of health factors, building up physical fitness for
health, principles and methods of weight training, selecting appropriate
weight training programming

01-610-008

ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ ป ระกอบของสุ ข ภาพ การเสริ มสร้ า งสมรรถภาพทางกาย
ประวัติความเป็นมาของลีลาศ ทักษะพื้นฐาน ประยุกต์การลีลาศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
General knowledge of health factors, building up physical fitness, history
of social dance, basic skills, applying social dance for good health

01-000-001

ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
Social Skills
ความสาคัญของทักษะทางสังคม การพัฒนาสุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนา
บุคลิกภาพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มารยาททางสังคม
องค์กรและ การทางานเป็นทีม การคิดและการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และการมีจิตสาธารณะ ตลอดจนการสร้างนิสัยในสถานประกอบการ
Importance of social skills, mental hygiene development and
adjustment, development of personality, how to create human relations,
being good leadership and followership, social manners, organization and
teamwork, thinking and problem solving, self-responsibility and having
public consciousness (public mind), including creating habits in
workplace
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01-010-001

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวั ฒน์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวัติศาสตร์ แ ละสั ง คมไทยในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยกั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงอารยธรรมโลกกับวัฒนธรรมมวลชน บทบาทของศาสนาและคุ ณธรรมต่ อ
สังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การปรั บ ใช้ วิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่
ยั่งยืน สังคมกับการเมืองการปกครองไทย สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
History and society in globalization era, Thai art and culture in world
civilization changes and mass culture, roles of religions and morals on
Thai society, concepts of sufficient economy, adapting ways of life for
sustainable environment, society, politics and Thai government, rights
and freedom of Thai people

01-010-009

ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
2(2-0-4)
Learning Skill for Success
การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตน การก ากั บ ตนเอง การพั ฒ นาทั ก ษะสู่
ความสาเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for
success, and development of information technology and
communication skills

01-010-010

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรั บ ตั ว การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
ด้านการแต่งกาย การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิ ด สร้ า งสรรค์ มารยาททางสั ง คม
ความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological
theories of personality development and personality assessment, mental
health and adjustment, personality development in clothing, language
for communication, creativity, social etiquette, emotional quotient,
human relations, Leadership and followership
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01-010-013

การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Friendly Environment for Life Development
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การ บู ร ณาการระบบสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ชี วิ ต ปร ะจ าวั น สถานการ ณ์
สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ อ การด ารงชี วิ ต แนวทางการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม และรูปแบบชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
Concepts on integration of environmental system to daily life,
environmental situation which impacts human living, friendly
environmental practice and forms of ways of life for better future
environment

01-010-014

การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อ สุขภาพ
2(1-2-3)
Weight Control and Body Shapes for Health
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่ า ง ๆ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
และการควบคุมน้าหนัก การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food
and weight control, exercise for health

01-010-016

มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
Man and Decent Life
ความหมายของชีวิตที่งดงาม สิ่งดีที่สุ ด ที่ เ ราควรแสวงหา ความงามในบุ ค คลต้ น แบบ
มหัศจรรย์แห่งการคิดเชิงบวก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการความทุกข์ การฝึ ก
สติและการสร้างจิตสาธารณะ
Meaning of decent life, summum bonum, the charming persons, miracles
of positive thinking, critical thinking, suffering management, “Mindfulness”
training and public minding

01-310-017

มองโลกผ่านวรรณกรรม
2(2-0-4)
Life Seen through Literature
เนื้อหา รูปแบบ แนวคิดของวรรณกรรม การวิ เ คราะห์ โ ดยอาศั ย ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยา
หลักปรัชญาในวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม และภาพสะท้ อ น
ของสังคมจากวรรณกรรมไท
Content, forms, concepts of literature, analysis by psychological theories
philosophy in literature relationship between literature and society as
reflected in Thai literature
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01-310-018

สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
2(2-0-4)
Aesthetics of Thai Language in Songs
สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน์ และภาพสังคมที่สะท้อนจากบทเพลงไทย
Aesthetics in Thai language and perspective as reflected in Thai song

04-000-301

การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Organization Management
การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การค านวณต้ น ทุ น งบ
ทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
การบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การบริ ห ารห่ ว ง
โซ่อุปทาน และ การบริหารโครงการ
Industrial organization, marketing, manufacturing technology, cost
calculation, financial statement, economical analysis, project feasibility
study, organization management, human resource management,
entrepreneurship, supply chain management and project management

09-090-010

วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
2(2-0-4)
Science and Nature
ธรรมชาติ แ ละวิ วั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ การกระจายตั ว และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นก่อ ให้ เ กิ ด ความ
สมดุลระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์
Nature and evolution of science and technology, relationship among
natural
compositions, natural phenomenon, distribution and
consumption of natural resources, management and appropriate use of
eco-technology
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09-111-141

แคลคู ลัสสาหรั บวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ จากัดเขต
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate
forms,applications of differentiation, integration, techniques of
integration,applications of definite integral, algebra of vectors in three dimensional space

09-111-142

แคลคู ลัสสาหรั บวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09–111–141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09–111–141 Calculus for Engineers 1
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่ ง ตั ว แปร แคลคู ลั ส
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิ ว ในปริ ภู มิส ามมิ ติ แคลคู ลั ส
ของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุ ก ต์ แคลคู ลั ส ของฟั ง ก์ ชั น ค่ า จริ ง ของ
หลายตัวแปรและการประยุกต์
Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions of
one variable, calculus of vector – valued functions of one variable, lines
planes and surfaces in three dimensional space, calculus of real – valued
functions of two variables and applications, calculus of real - valued
functions of multiple variables and applications

09-111-243

แคลคู ลัสสาหรั บวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
วิชาบังคับก่อน : 09–111–142 แคลคูลัสสาหรับวิ ศวกร 2
Pre-requisite : 09–111–142 Calculus for Engineers 2
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
ปริพัน ธ์ ต ามเส้ น เบื้ อ งต้ น อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ล าดั บ และอนุ ก รมของจ านวน
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications, numerical
integration, improper integration, introduction to line integrals,
mathematical induction, sequences and series of numbers, Taylor series
expansions of elementary functions
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09-210-121

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติ ข องธาตุ ต าม
ตารางพี ริ อ อดิ ก พั น ธะเคมี มวลสารสั มพั น ธ์ สารละลายและสมบั ติ ค อลลิ เ กที ฟ
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุ ล เคมี สมดุ ล ไอออนในน้ า จลน์ ศ าสตร์ เ คมี
ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ ธาตุทรานสิชัน
Atomic theory, electron structure in atom, properties of elements in
periodic table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative
properties, gas liquid and solid properties, chemical equilibrium, ion
equilibrium in water and kinetic chemistry , representative elements,
non-metal, transition elements

09-210-122

ปฏิบั ติการเคมี สาหรั บวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับก่อน: 09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส โครงสร้างของผลึก
สามัญบางชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร์เคมี
Experiment on scientific measurements, elements and compounds
properties, stoichiometry, solution and colligative properties, gas
properties, crystalline structure, chemical equilibrium, acid-base and salt
reaction, kinetic chemistry

09-410-141

ฟิสิก ส์สาหรับวิ ศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของ
สาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion,
fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves
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09-410-142

ปฏิบั ติการฟิสิก ส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite: 09-410-141 Physics for Engineers 1 orc oncurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติ
เชิงกล ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
Experiment on force and motions, momentum and energy, particle
system, mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory
motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves

09-410-143

ฟิสิก ส์สาหรับวิ ศวกร 2
3(3-0-6)
Physicsfor Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Statics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, and modern physics

09-410-144

ปฏิบั ติการฟิสิก ส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratoryfor Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่กัน และ
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2 or concurrent enrollment
and 09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Experiment on statics, electromagnetics, direct current, alternative
current, electromagnetic wave, optics, and modern physics
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04-211-204

วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Circuits
วิชาบังคั บก่อน : 09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิ ศวกร 1
Pre-requisite : 09-111-141 Calculus for Engineers 1
องค์ประกอบวงจรไฟฟ้า กฎแรงดั น และกระแสไฟฟ้ า ของเคอร์ ช อฟฟ์ การวิ เ คราะห์
วงจรด้วยวิธีโนด เมช วงจรสมมู ล เทวิ นิ น และนอร์ ตั น รี ซิ ส แตนซ์ คาปาซิ แ ตนซ์ แ ละ
อินดัคแตนซ์ วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสองผลตอบสนองชั่ ว ครู่ ข องไฟฟ้ า กระแสตรง
ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวของไฟฟ้ากระแสสลั บ รู ป คลื่ น ไซนู ซ อยด์ แผนผั ง เฟส เซอร์
สามเหลี่ ยมก าลั งไฟฟ้ า การถ่ ายโอนก าลั งไฟฟ้ าสู งสุ ด การแก้ ตั วประกอบก าลั ง วงจรเร
โซแนนซ์และการวิ เคราะห์ความถี่เชิง ซ้อน วงจรไฟฟ้าสามเฟส
Circuits element, Kirchhoff’s current and voltage law, node and mesh analysis,
Thevenin and Norton equivalent circuits, resistance, inductance and
capacitance, first and second order circuits, DC transient and AC
sinusoidal steady-state responses, phasor diagram, power triangle,
maximum power transfer, power factor correction, resonant circuits and
complex frequency analysis, three-phase circuit

04-211-315

สนามแม่ เหล็ กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
วิชาบังคับก่อน : 09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2
การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนา และไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์
การพา และการนากระแส สนามแม่เหล็กสถิตย์ ความเหนี่ยวนา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์
Vector analysis, electrostatic fields, conductors and dielectrics,
capacitance, convection and conduction current, magnetostatic fields,
inductance, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s equations
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04-212-201

อิเล็ กทรอนิก ส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
วิชาบังคับก่อน : 09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา คุณลักษณะด้านแรงดันและกระแสและด้ า นความถี่ ข องอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรของทรานซิสเตอร์แบบสองรอยต่อและแบบ
มอส วงจรขยายออปแอมป์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน วงจรก าเนิ ด สั ญ ญาณความถี่
วงจรขยายกาลัง แหล่ ง จ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า วงจรดิ จิ ทั ล เบื้ อ งต้ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
เบื้องต้น
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, oscillator, power amplifiers, power supply, introduction to
digital, introduction to power electronics

04-212-306

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
วิชาบังคับก่อน : 09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร2
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2
แบบจาลองคณิตศาสตร์ของระบบต่าง ๆ ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด
ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟแยกการไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์หาผลตอบสนองเชิงเวลา
และเชิงความถี่ การออกแบบระบบควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงความถี่โดยใช้ รู้ต
โลกัส วิธีไนควิสต์พล๊อต โบดพล๊อต เสถียรภาพของระบบ
Mathematical models of systems, closed-loop and open-loop Control
Systemss, transfer function, signal flow graphs, time-domain and
frequency-domain analysis and design of Control Systemss, root locus,
Nyquist plots, Bode plots, system stability

04-311-202

กลศาสตร์วิ ศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต ไคเนแมติกส์และไคเนติก ส์ ข องอนุ ภ าคและวั ต ถุ
แข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics
of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and
energy, impulse and momentum
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04-411-102

เขียนแบบวิ ศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การมองภาพฉาย การเขียนภาพฉายและภาพสามมิ ติ การก าหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขี ย นภาพด้ ว ยมื อ และการสเก็ ต ภาพ
แผ่นคลี่และภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขี ย นแบบ
และออกแบบ
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial
drawings, dimensioning and tolerances; sections, auxiliary views and
development; freehand and sketches, detail and assembly drawings;
basic computer-aided design drawing

04-621-101

การเขียนโปรแกรมคอมพิว เตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
แนวคิดและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์แ ละซอฟต์ แ วร์
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการ
เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง
Concepts and components of computer, hardware and software
interaction, electronic data processing concepts, program design and
development methodology and high-level language programming

04-720-201

วัสดุวิ ศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุ ก ต์ ข องกลุ่ มวั ส ดุ วิ ศ วกรรม
โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุ ล เฟสและ
การแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย
การศึ ก ษาโครงสร้ า งมหภาคและจุ ล ภา คที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมบั ติ ข องวั ส ดุ วิ ศ วกรร ม
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม
Structures, properties, production process and applications of main
groups of engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood,
concrete and composites, phase equilibrium diagrams and their
interpretation, mechanical properties and materials degradation

04-000-101

การปฏิ บัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพื้นฐานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ในห้องปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานในทุ ก
ภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม
Practice about basic engineering works from every engineering
departments in order to build up good attitude and perception in
engineering professional
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04-211-206

อุปกรณ์ไฟฟ้าและการควบคุม
3(2-3-5)
Electrical Apparatus and Control
พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน สัญลักษณ์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าสาหรับระบบจ าหน่ า ยและการ
ป้องกันทางไฟฟ้า เขียนแบบไฟฟ้ า ข้ อ ก าหนดด้ า นการติ ด ตั้ ง และการบ ารุ ง รั ก ษาใน
ระบบไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า หลักการทางานของมอเตอร์
อุปกรณ์ในการควบคุมมอเตอร์ เขียนแบบการควบคุมมอเตอร์ การควบคุ มมอเตอร์ ด้ ว ย
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ การควบคุมทางไฟฟ้าตามลาดับขั้น
Basic standards, codes, Apparatus for distribution and for protection,
electrical drawing, standards for electrical installation and maintenance
in electrical system, standards of electrical engineering safety, basic
operation of motors, motor control devices, drawing for motor control,
motor control by magnetic contactor, sequential control

04-212-202

ปฏิบั ติการอิเล็กทรอนิก ส์วิ ศวกรรม
1(0-3-1)
Engineering Electronics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-212-201 Engineering Electronics or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
A laboratory work on engineering electronics devices to illustrate the
topics covered in 04-212-201 Engineering Electronics

04-212-309

ปฏิบั ติการไมโครโปรเซสเซอร์
1(0-3-1)
Microprocessor Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-212-308 ไมโครโปรเซสเซอร์ หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-212-308 Microprocessor or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-212-308 ไมโครโปรเซสเซอร์
A laboratory work on digital Control Systems devices to illustrate
the topics covered in 04-212-308 Microprocessor

04-411-101 การฝึกพื้ น ฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง า นพื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น ทางด้ า นวิ ศ วกร รมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งมื อ ทั่ ว ไป
เครื่องมือวัด เครื่องมือร่างแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจั ก รกล งานเครื่ อ งมื อ กล งานเชื่ อ ม
งานประกอบระบบท่ อ เบื้ อ งต้ น งานไฟฟ้ า ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านและ
จรรยาบรรณวิศวกร
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation, drafting
tools, machine parts, machining, welding, basic pipe line assembly,
electrical work, safety operation and ethics engineers
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04-211-210

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines 1
วิชาบังคับก่อน : 04-211-204 วงจรไฟฟ้า
Pre-requisite : 04-211-204 Electric Circuits
วงจรแม่เหล็ก หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าและการเปลี่ ย นพลั ง งานกลไฟฟ้ า พลั ง งานและ
พลังงานร่วม ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า หนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการของ
เครื่องจักรกลแบบหมุน หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า กระแสตรง การ
เริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไ ฟฟ้ากระแสตรง
Magnetic circuit, principle of electromagnetic and electromechanical
energy conversion, energy and co-energy, theory and analysis of single
phase and three phase transformers, principles of rotating machines,
principle and analysis of DC machines, starting and speed control
methods of DC motor

04-211-211

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines 2
วิชาบังคับก่อน : 04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Pre-requisite : 04-211-210 Electrical Machines 1
โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนาหนึ่ง
เฟสและสามเฟส วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวนาแบบสามเฟสและมอเตอร์ซิงโครนัส
การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
AC machines construction, principle and analysis of synchronous machines,
principle and analysis of single phase and three phase induction
machines, starting methods of three phase induction motors and
synchronous motors, protection of machines

04-211-213

การผลิ ต ส่งจ่าย และการจาหน่ายทางไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
วิชาบังคับก่อน : 04-211-204 วงจรไฟฟ้า
Pre-requisite : 04-211-204 Electric Circuits
โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากาลัง, แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้า, โรงไฟฟ้ า แบบต่ า ง ๆ และ
แบบพลังงานทดแทน, คุณลักษณะของโหลด, คุ ณลั ก ษณะและแบบจ าลองของเครื่ อ ง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า , คุ ณลั ก ษณะและแบบจ าลองของหม้ อ แปลงก าลั ง , ระบบจ าหน่ า ย
กาลังไฟฟ้า, ความรู้เบื้องต้นของการกระจายการผลิตไฟฟ้า, อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
Power system structure, Sources of electric energy, Conventional and
renewable energy power plants, Load characteristics, Generator
characteristics and models, Power transformer characteristics and
models, Transmission line parameters and models, Electrical power
distribution systems, Introduction to distributed generation, Power
system equipment
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04-211-316

อิเล็ กทรอนิก ส์กาลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
วิชาบังคับก่อน : 04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Pre-requisite : 04-211-210 Electrical Machines 1
คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังชนิ ด ต่ า ง ๆ อาทิ ไดโอดก าลั ง ไทริ ส เตอร์
อุปกรณ์สองรอยต่อแบบกาลัง มอสเฟต ไอจีบีที เป็ น ต้ น คุ ณลั กษณะของวั ส ดุ แ ม่ เ หล็ ก
แกนหม้อแปลงกาลัง, แกนแบบเฟอร์ไรต์ และแกนแบบผงเหล็ก วงจรแปลงผั น พลั ง งาน
วงจรแปลงผันไฟสลับเป็นไฟตรง วงจรแปลงผั น ไฟตรงเป็ น ไฟตร ง วงจรแปลงผั น ไฟ
สลับเป็นไฟสลับ วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับ
Characteristics of power electronics devices, power diode, thyristors,
power bipolar, MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power
transformer core, ferrite core, iron powder core, converters, ac to dc
converter, dc to dc converter, ac to ac converter, dc to ac converter

04-211-318

การวิเ คราะห์ร ะบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electric Power System Analysis
วิชาบังคับก่อน : 04-211-213 การผลิต ส่งจ่าย และการจาหน่ายทางไฟฟ้ากาลัง
Pre-requisite : 04-211-213 Electrical Power Generation, Transmission
and Distribution
การคานวณโครงข่ายการส่งและจ่ายกาลั ง ไฟฟ้ า โหลดโฟล์ ว การควบคุ มโหลดโฟล์ ว
การวิเคราะห์ฟอลท์แบบสมมาตรและไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า การทางาน
อย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากาลัง
Transmission and distribution networks calculation, load flow, load flow
control, symmetrical short circuit analysis, unsymmetrical short circuit
analysis, power system stability, economic operation

04-211-422

วิศวกรรมไฟฟ้า แรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-211-315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Pre-requisite : 04-211-315 Electromagnetic Fields
การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากาลัง การสร้างไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการ
ฉนวน การเกิดเบรกดาวน์ในฉนวนก๊าซ ฉนวนเหลวและฉนวนแข็ง เทคนิคการทดสอบ
ไฟฟ้าแรงดันสูง ปรากฎการณ์ฟ้าผ่าและการป้องกัน การผสานสัมพันธ์การฉนวน
Uses of high voltage and over voltage in power systems, generation of
high voltage for testing, high voltage measurement techniques, electric
field stress and insulation techniques, breakdown of gas, liquid and solid
dielectric, high voltage testing techniques, lightning and lightning
protection, insulation coordination
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04-211-425

การป้องกันระบบไฟฟ้า กาลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
วิชาบังคับก่อน : 04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
Pre-requisite : 04-211-318 Electric Power System Analysis
หลักมูลของการปฏิบัติงานป้องกันทางไฟฟ้า , หม้อแปลงเครื่องวัดและทรานสดิวเซอร์,
อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน,
การป้องกันกระแสเกินและการเกิดฟอลท์ลงดิน ,
การป้องกันแบบผลต่าง, การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งด้วย
ไพล็อตรีเลย์, การป้องกันมอเตอร์, การป้องกันหม้อแปลง, การป้องกันเครื่องกาเนิด การ
แบ่งโซนของระบบป้องกัน
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

04-211-427

การออกแบบระบบไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electrical System Design
วิชาบังคับก่อน : 04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
Pre-requisite : 04-211-318 Electric Power System Analysis
หลักการออกแบบเบื้องต้น, ข้อกาหนดและมาตรฐาน, ผั ง การจ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า , สายไฟ
และสายเคเบิล, รางทางเดินไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ทางไฟฟ้ า , การค านวณโหลด,
การปรับปรุงตัวประกอบกาลังและการออกแบบวงจรคาปาซิเตอร์ แ บงค์ , การออกแบบ
ระบบแสงสว่า งและวงจรเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า , การออกแบบวงจรควบคุ มมอเตอร์ , การ
กาหนดรายการโหลด สายป้อน และสายประธาน, ระบบไฟฉุกเฉิน, การค านวณกระแส
ลัดวงจรไฟฟ้าด้านแรงดันต่า, ระบบสายดินสาหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า
Basic design concepts, codes and standards, 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 schedule, emergency power systems,
short circuit calculation, grounding systems for electrical installation
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04-211-428

การขับเคลื่ อนด้วยไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Drives
วิชาบังคับก่อน : 04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Pre-requisite : 04-211-211 Electrical Machines 2
ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า คุณลักษณะชองโหลด ย่ า นการท างานของ
ระบบขั บ เคลื่ อ น วิ ธี ก ารเบรกมอเตอร์ การค า นวณขนาดและการส่ ง ก าลั ง ไฟฟ้ า
คุณลักษณะด้านความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ ชนิดของตั ว ควบคุ ม ระบบขั บ เคลื่ อ น
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสสลั บ ระบบขั บ เคลื่ อ น
มอเตอร์เซอร์โว การประยุกต์ใช้งานระบบขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติในทางอุตสาหกรรม
Electric drive components, load characteristics, operating region of drives,
braking methods of motors, power transmission and sizing, torque-speed
characteristics of electric motors, types of controllers, DC motor drives,
AC motor drives, servo drives systems, applications of drives in industrial
automations

04-212-203

เครื่องมื อวัดและการวั ดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
หน่วย และมาตรฐานของการวัดไฟฟ้า การจาแนกเครื่ อ งมื อ วั ด และคุ ณลั ก ษณะ การ
วิเคราะห์การวัด การวัดกระแส และแรงดั น ไฟฟ้ า กระแสตรงและกระแสสลั บ โดยใช้
เครื่องมือวัดไฟฟ้าอนาลอกและดิจิทัล การวัดกาลังไฟฟ้า ตั ว ประกอบก าลั ง ไฟฟ้ า และ
พลังงานไฟฟ้า การวัดความต้านทานไฟฟ้า ความเหนี่ยวนาและค่าการเก็บประจุ การวั ด
ความถี่ และคาบเวลา สัญญาณรบกวน และทรานสดิวเซอร์ ความปลอดภั ย ในการวั ด
ไฟฟ้า
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. safety in electrical measurements

04-212-308

ไมโครโปรเซสเซอร์
3(3-0-6)
Microprocessor
วิชาบังคั บก่อน : 04-212-201 อิเล็กทรอนิก ส์วิ ศวกรรม
Pre-requisite : 04-212-201 Engineering Electronics
ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้ น โครงสร้ างของไมโครโปรเซสเซอร์ โปรแกรมแอสเซมบลี เทคนิ ค
การเชื่อมต่อ หน่วยความจา การเชื่ อมต่ ออิ นพุ ตและเอาต์ พุต การใช้ งานไมโครโปรเซสเซอร์
ในงานระบบวั ดคุ ม การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ในงานระบบอั ตโนมัติ
Introduction to microprocessors, structure of microprocessors, assembly
programming, interface techniques, memories, input-output interfaces,
applications of microprocessors in instrumentation systems, applications of
microprocessors in automation systems
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04-211-432

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(1-0-2)
Electrical Engineering Pre-Project
ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษา ค้ น คว้ า บทความหรื อ งาน ด้ า นวิ ศ วกรร มที่ น่ า สนใจ ใน ทา ง
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนาเสนอและกาหนดหัวข้อโครงงาน
Study and research about papers or interesting topics in electrical
engineering for presentation and to be project’s topics

04-211-433

โครงงานวิ ศวกรรมไฟฟ้า
3(1-6-4)
Electrical Engineering Project
วิชาบังคับก่อน : 04-211-432 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Pre-requisite : 04-211-432 Electrical Engineering Pre-Project
ดาเนินการและจัดทาโครงงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Execution and construction the project in the field of electrical
engineering

04-211-201

หลักมู ลของวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Fundamentals of Electrical Engineering
การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า กระแสตรงและไฟฟ้ า กระแสสลั บ เบื้ อ งต้ น แรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่ อ งก าเนิ ด
ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากาลัง 3 เฟส วิธีการ
ส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, transformers,
introduction to electrical machinery, generators, motors and their
applications, concepts of three-phase systems, method of power
transmission, introduction to some basic electrical instruments, basic of
electronics devices

04-211-202

ปฏิบั ติการหลักมู ลของวิ ศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-1)
Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-211-201 Fundamentals of Electrical Engineering or
concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
A laboratory work on electrical engineering devices to illustrate the topics
covered in 04-211-201 Fundamental of Electrical Engineering
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04-211-203

วิศวกรรมไฟฟ้า เบื้ องต้น
3(2-3-5)
Introduction to Electrical Engineering
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดั น ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และ
กาลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือ วั ด ไฟฟ้ า หม้ อ แปลงไฟฟ้ า พื้ น ฐานเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน ระบบไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยและ
อุตสาหกรรมเบื้องต้น คุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าของวัสดุ
Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, introduction
to some basic electrical instruments, transformers, introduction to
electrical machinery, generators, motors and their applications, basic
electrical system of residential and industry, electrical properties of
material

04-211-205

ปฏิบั ติการวงจรไฟฟ้ า
1(0-3-1)
Electric Circuits Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-211-204 วงจรไฟฟ้า
Pre-requisite : 04-211-204 Electric Circuits
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-204 วงจรไฟฟ้า
A laboratory work on electric circuit devices to illustrate the topics
covered in 04-211-204 Electric Circuits

04-211-208

คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
วิชาบังคับก่อน : 09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร2
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2
ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน วิเคราะห์เวกเตอร์ อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการ
แปลงลาปลาซ โทโปโลยีของวงจรข่าย การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบโนด ลูป และคัตเซท
ของวงจรข่าย และการประยุกต์ใช้สมการปริภูมิสถานะ ผลการแปลง Z เมตริกซ์สมมูล
และการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Function of complex variable, vector analysis, Fourier series, Fourier
transform, Laplace transform, topology of networks, analysis of network
by node, loop, and cut-set, and its applications to the state-space
equation, Z-transform, equivalence of matrices and its applications in
electrical engineering
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04-211-209

ระเบีย บวิ ธีเชิงตัว เลขสาหรั บงานวิ ศวกรรม
3(2-3-5)
Numerical Methods for Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-101 Computer Programming
ควา มรู้ พื้ น ฐา นเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเชิ ง ตั ว เลขส าหรั บ งา นวิ ศ วกรรมศา สตร์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ การหาความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการ ระบบสมการเชิง เส้ น และ
ไม่เชิงเส้น เกาส์จอร์แดน อิลิมิเนชั่นและเกาส์ไซเดล การท าเคอร์ ฟฟิ ต ติ้ ง ด้ ว ยวิ ธี ลี ส ท์ สแควร์รีเกรสชั่นและวิธอี ินเตอร์โพเลชั่น การอินทิเกรตด้วยวิธีของนิว ตั้ น -โคทรอมเบอร์
และเกาส์ควอเดเจอร์ การแก้สมการดิฟเฟอเรนเชี ย ล ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์ ดิ ฟเฟอเรน
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ ใช้กับวิ ศวกรรมไฟฟ้า
Computer numerical methods for engineering using error analysis and
finding, root of equation, linear and nonlinear system of equations,
Gauss-Jordan elimination and Gauss-Seidel, least square regression and
interpolation curve fitting, Newton-Cote Romber and Gauss quadrager
integration, solution of differential equation, Finite different method,
Finite element method and application in electrical engineering

04-211-212

ปฏิบั ติการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
1(0-3-1)
Electrical Machines Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-211-211 Electrical Machines 2 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนใน วิชา 04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 และวิชา
04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
A laboratory work on electrical machines devices to illustrate the topics
covered in 04-211-210 Electrical Machines 1 and 04-211-211 Electrical
Machines 2

04-211-317

ปฏิบั ติการอิเล็กทรอนิก ส์กาลัง
1(0-3-1)
Power Electronics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-211-316 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-211-316 Power Electronics or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-316 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
A laboratory work on power electronics devices to illustrate the topics
covered in 04-211-316 Power Electronics
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04-211-319

ปฏิบั ติการระบบไฟฟ้ ากาลัง
1(0-3-1)
Electric Power System Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-211-318 Electric Power System Analysis or
concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
A laboratory work on electrical power system devices to illustrate the
topics covered in 04-211-318 Electric Power System Analysis

04-211-320

ปฏิบั ติการงานออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
1(0-3-1)
Electrical Engineering Design Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าด้านจาลองวงจรไฟฟ้า จาลองระบบ
การออกแบบแผ่นพิมพ์ลายวงจร การเขียนแบบไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า
A laboratory work on electrical engineering programming, electric circuit
simulation program, system simulation program, print circuit board design
program, electrical drawing program, electrical engineering design

04-211-421

วัสดุ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Materials
โครงสร้างของวัสดุสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบั ติทางแม่ เหล็กของวัสดุ สมบั ติทาง
แสงของวัสดุตัวนาไฟฟ้า บทนาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา สภาพนายวดยิ่ง ไดอิเล็กทริก
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การประยุกต์ใช้วัสดุในอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง
Structure of materials, electrical properties of materials, magnetic
properties of materials, optical properties of materials, electrical
conductors, introduction to semiconductor devices, superconductivity,
solid, liquid and gas dielectrics, applications of materials in electrical
power devices

04-211-423

ปฏิบั ติการวิ ศวกรรมไฟฟ้า แรงสูง
1(0-3-1)
High Voltage Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-211-422 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-211-422 High Voltage Engineering or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-422 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
A laboratory work on high voltage devices to illustrate the topics covered
in 04-211-422 High Voltage Engineering
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04-211-424

วิศวกรรมการส่ องสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
แสงสว่าง ตาและการมองเห็น สีและการจาแนกสี แหล่ง ก าเนิ ด แสง หลอดไฟฟ้ า และ
การเลือกใช้ ดวงโคม วิธีจุดต่อจุด วิธีลูเมน เทคนิ คการให้ แสงสว่ างภายในอาคาร เช่ น ที่
อยู่อาศัย โรงเรียน โรงแรม สานักงาน โรงงานอุ ต สาหกรรม เทคนิ ค การให้ แ สงสว่ า ง
ภายนอกอาคาร เช่น แสงสว่างถนน สนามกีฬา
Lighting, eyes and vision, color and classification, light source, lamp and
selection, luminaire, interior lighting techniques such as residential,
school, hotel, office, industry, exterior lighting techniques such as
roadway, stadium

04-211-426

ปฏิบั ติการป้องกั นระบบไฟฟ้ากาลัง
1(0-3-1)
Power System Protection Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-211-425 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-211-425 Power System Protection or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-425 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
A laboratory work on power system protection devices to illustrate the
topics covered in 04-211-425 Power System Protection

04-211-429

ปฏิบั ติการขั บเคลื่ อนด้ วยไฟฟ้า
1(0-3-1)
Electric Drives Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-211-428 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-211-428 Electric Drives or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-428 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
A laboratory work on electric drives devices to illustrate the
topics covered in 04-211-428 Electric Drives

04-211-430

คุณภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Quality
วิชาบังคับก่อน :04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
Pre-requisite : 04-211-318 Electric Power System Analysis
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพของระบบไฟฟ้า ปัญหาและการป้องกันระบบไฟฟ้า
กาลัง การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแก้ปัญหาสาหรับระบบไฟฟ้ากาลัง ปัญหา
แรงดันตกและเกินชั่วขณะ ปัญหาฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อกาหนด
สาหรับการปรับปรุงคุณภาพในระบบไฟฟ้า
Introduction of power system quality, problems and protections of
electrical power systems, analysis problems and solution for electrical
power system, transient voltage drop and over voltage problems,
harmonics problems in electrical power system, standard and
specification for power system quality
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04-211-431

โรงต้นก าลังและสถานี ไฟฟ้า ย่อย
3(3-0-6)
Power Plant and Substation
คุณสมบัติของเส้นโค้งโหลด โรงจักรไฟฟ้าดีเซล โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้า โรงจักรไฟฟ้า
กังหันก๊าช โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้าพลังน้า โรงจักรไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียส์ แหล่งกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ชนิดของสถานไฟฟ้าย่อย
อุปกรณ์ไฟฟ้าหลักในสถานีไฟฟ้าย่อย แผนภาพของสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่า
และระบบสายดินในสถานีไฟฟ้าย่อย
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 systems

04-211-435

หัวข้อคั ดสรรทางวิ ศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering
ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าใน
ขณะนั้น
Study on the recent interesting topics or new developments in various fields
of electrical engineering

04-211-436

ปั ญหาพิ เศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-3-5)
Special Problems in Electrical Engineering
ศึกษาและปฏิบัติการปัญหาเฉพาะอย่างทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
Study and practice about the special problems in the field of electrical
engineering

04-212-204

ปฏิบั ติการเครื่ องมือวั ดและการวั ดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
วิชาบังคับก่อน :04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-212-203 Electrical Instruments and Measurements or
concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
A laboratory work on electrical instruments and measurements devices
to illustrate the topics covered in 04-212-203 Electrical Instruments and
Measurements
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04-212-205

วงจรดิจิ ทัล
3(2-3-5)
Digital Circuits
วิชาบังคั บก่อน : 04-212-201 อิเล็กทรอนิก ส์วิ ศวกรรม
Pre-requisite : 04-212-201 Engineering Electronics
ระบบจานวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วยเลขฐานสอง การบวก ลบ
คูณ และหารเลขฐานใด ๆ อุปกรณ์ ลอจิ กเกต พี ชคณิ ตบู ลี น การเขี ยนวงจรลอจิ กเกต วงจร
คอมไบเนชั่นลอจิก วงจรซีเควนเชียลลอจิก การออกแบบวงจรดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ แ ละการ
ประยุกต์ ใช้งาน งานทดลองวงจรดิจิทัล
Number systems and codes, transforming base 10 to base 2, arithmetic
base operation with addition, subtraction, multiplication, division, logic
devices, boolean algebra, logic gate circuit schematic, logic combination
circuits, logic sequential logic circuits, modern digital circuit design and its
applications, a laboratory work on digital circuits

04-212-307

ปฏิบั ติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
Control Systems Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-212-306 ระบบควบคุม หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-212-306 Control Systems or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-240-306 ระบบควบคุม
A laboratory work on control systemss devices to illustrate the topics
covered in 04-212-306 Control Systems

04-212-310

เครื่องมื อวัดกระบวนการ
3(3-0-6)
Process Instrumentation
วิชาบังคั บก่อน : 04-212-203 เครื่องมือวั ดและการวัดทางไฟฟ้า
Pre-requisite : 04-212-203 Electrical Instruments and Measurements
การแนะนาอุปกรณ์การวัดและควบคุม ตัวแปรสัญญาณแบบแอนะล็ อ กและแบบดิ จิ ทั ล
เทคนิคการวัดความดัน ตัวส่งค่าผลต่างความดัน การวัดอัตราการไหลของไหลรวมถึงมาตร
วัดปฐมภูมิ มาตรวัดทุติยภูมิและวิธีการพิเศษ การวั ด อุ ณหภู มิร วมถึ ง วิ ธี ไ ม่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า วิ ธี
ไฟฟ้าและวิธีการแผ่รังสี ประเภทของการวั ด ระดั บ ของเหลว การวั ด ระดั บ ของเหลว
โดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยอ้อมรวมถึงวิธีความดั น ของไหลสถิ ต ย์ วิ ธี ท างไฟฟ้ า
และวิธีการพิเศษ อุปกรณ์ควบคุมที่นิยมใช้
Introduction to measurement and control devices, analog and digital
transducers, pressure measurement techniques, differential pressure
transmitter, fluid flow measurement includes primary meters, secondary
meters and special methods, measurement of temperature includes
non-electric methods, electric methods and radiation method, types of
liquid level measurement, direct liquid level measurement, indirect
liquid level measurement includes hydrostatic pressure methods,
electrical methods and special methods, conventional controller
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04-212-311

ปฏิบั ติการเครื่ องมือวั ดกระบวนการ
1(0-3-1)
Process Instrumentation Laboratory
วิชาบังคั บก่อน : 04-212-310 เครื่องมือวั ดกระบวนการ หรือเรียนควบคู่ กัน
Pre-requisite : 04-212-310 Process Instrumentation or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-212-310 เครื่องมือวัดกระบวนการ
A laboratory work on process instrumentation devices to illustrate the
topics covered in 04-212-310 Process Instrumentation

04-212-312

อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Sensors and Control Devices
วิชาบังคับก่อน : 04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Pre-requisite : 04-212-201 Engineering Electronics
หลักการทางานและการประยุกต์เซนเซอร์อุตสาหกรรม ได้ แ ก่ ลิ มิต สวิ ต ช์ โฟโตสวิ ต ช์
พร็อกซิมิตีสวิตช์ อัลตราโซนิคเซนเซอร์ ตัววัดอุณหภูมิ ความดัน การไหล น้ าหนั ก การ
เคลื่อนที่และเอนโคเดอร์ หลั ก กา ร ท า งา นและกา ร ปร ะยุ ก ต์ อุ ป กร ณ์ ค วบคุ ม ใน
อุตสาหกรรม เช่น รีเลย์ ไทเมอร์ ตัวนับ PLC และตัวควบคุม
Principles and applications of industrial sensors including limit switches,
photo sensors, proximity sensors, ultrasonic sensors,temperature sensors,
pressure sensors, flow sensors, weight sensors, displacement sensors and
encoders, principles and applications of industrial control devices
including relays, timers, counters, PLC and controllers

04-212-313

ปฏิบั ติการอุปกรณ์ตรวจวั ดและควบคุมในอุ ตสาหกรรม
1(0-3-1)
Industrial Sensors and Control Devices Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-212-312 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุ ตสาหกรรม
หรือ เรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-212-312 Industrial Sensors and Control Devices
or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-212-312 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมใน
อุตสาหกรรม
A laboratory work on process instrumentation devices to illustrate the
topics covered in 04-212-312 Industrial Sensors and Control Devices
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04-212-316

เมคคาทรอนิก ส์
3(3-0-6)
Mechatronics
วิชาบังคับก่อน : 04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Pre-requisite : 04-211-210 Electrical Machines 1
พื้นฐานงานกล-อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปในงานควบคุ มอุ ต สาหกรรม งานควบคุ มมอเตอร์
ไฟฟ้ า ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ งานนิ ว แมติ ก ส์ และการควบคุ มด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นิวแมติกส์ ระบบงานกล-อิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานกล-นิวแมติกส์
Mechanical and basic electronics for industrial control, computer control
for electric motor, pneumatic system and computer control, electronicspneumatic system, mechanic-electronic system, mechanic-pneumatic system

04-212-317

ปฏิบั ติการเมคคาทรอนิก ส์
1(0-3-1)
Mechatronics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-212-316 เมคคาทรอนิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-212-316 Mechatronics or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-212-316 เมคคาทรอนิกส์
A laboratory work on mechatronics devices to illustrate the topics
covered in 04-212-316 Mechatronics

04-212-420

ระบบอัตโนมัติในงานอุ ตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Automatic Systems
วิชาบังคั บก่อน : 04-212-306 ระบบควบคุม
Pre-requisite : 04-212-306 Control Systems
การแนะนาการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพ
สัญญาณ ดิจิทัล ตัวรับรู้และตัวแปลงสัญญาณ ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุมแบบ
ดิจิทัล การควบคุมลาดับ ตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การโปรแกรมพี แ อลซี
การต่อประสานพี แอลซี การประยุกต์รีเลย์ ตัวจับเวลา ตัวนับและพีแอลซี ในระบบอัตโนมั ติ
Introduction to industrial control, analog signal conditioning, digital signal
conditioning, sensors and transducers, analog controllers, digital controllers,
sequence control, programmable logic controllers (PLC), PLC programming,
PLC interfaces, PLC applications in automation systems

04-212-421

ปฏิบัติการระบบอั ตโนมั ติในงานอุ ตสาหกรรม
1(0-3-1)
Industrial Automatic Systems Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-212-420 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมหรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-212-420 Industrial Automatic Systems or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-212-420 การควบคุมกระบวนการ
A laboratory work on industrial automatic systems to illustrate the topics
covered in 04-212-420 Industrial Automatic Systems
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04-212-427

ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้
3(2-3-5)
Programmable Logic Control Systems
เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบล าดั บ การเขี ย นไดอะแกรม
ของรีเลย์ การฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือ และกระบวนการ ศึ ก ษา
เครื่องควบคุมแบบลาดับที่สามารถโปรแกรมการทางานได้ การเขียนภาษาคาสั่ง บูลลีน
แลดเดอร์ ไดอะแกรม และภาษาคาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานควบคุม การแก้ไ ขหรื อ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม หลั ก การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และระบบควบคุ มให้
เหมาะสมกับการทางานในแบบหรือลักษณะต่าง ๆ
Tools and sensing devices of sequential control process, relays diagram,
control and process programming, principles of programmable logic
controller, programming of boolean and ladder diagram, editing program,
principles of selection of tools, devices and controller for its applications

04-213-301

ระบบการผลิ ตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
3(3-0-6)
Distributed Generation Systems
การแนะนาการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเบื้องต้น เทคโนโลยี ข องการผลิ ต ไฟฟ้ า แบบ
กระจายตัว เทคโนโลยีพลังงานแบบปกติและแบบพลั ง งานทดแทน การเชื่ อ มต่ อ กริ ด
ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตั ว ต่ อ ระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า การ
สูญเสีย ลักษณะเฉพาะแรงดันไฟฟ้า ความน่ า เชื่ อ ถื อ การป้ อ งกั น การไหลของโหลด
สมาร์ทกริด แง่มุมทางด้านเศรษฐศาสตร์
Introduction to distributed generation, technologies of DG, conventional
and renewable technologies, grid interconnection, technical impact of
distributed generation on distribution systems, loss, voltage profile,
reliability, protection, load flow, smart grids, economics aspects

04-213-302

พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Energy
แนะนาระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทน
ในประเทศไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบปกติและแบบพลังงานทดแทน
ตัวอย่างพลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซ
ชีวภาพ ปฏิกูลของแข็งท้องถิ่น พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง การจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย
ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน แง่มุมทางด้านเศรษฐศาสตร์
Introduction to energy systems and renewable energy resources, potential
of renewable resources in Thailand, difference of conventional and
renewable energy technologies, renewable technologies such as solar,
wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid waste, wave energy,
fuel cell, energy storages, laws, regulations, and policies of renewable
energy, economics aspects
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04-213-303

การอนุรั กษ์ และการจั ดการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation and Management
ความรู้พื้นฐานของประสิทธิภาพพลังงาน หลักการของประสิทธิ ภ าพพลั ง งานในอาคาร
และอุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน การจัดการและวิเคราะห์พลังงานในอาคารและอุ ต สาหกรรม การคาดหมาย
ทางเทคนิคเพื่อใช้พลังงานอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพในระบบงานส่ อ งสว่ า ง ระบบระบาย
ความร้อ นและระบบปรั บ อากาศ (เอชวี เ อซี ) มอเตอร์ อุ ต สาหกรรม การผลิ ต ร่ ว ม
มาตรการการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานการและการวิ เ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์
การวัดผลและการวิเคราะห์การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในเชิง เศรษฐศาสตร์
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 systems, heating and ventilating and
air-conditioning (HVAC) systems, industrial motor, co-generation, energy
conservations and management measures and economics analysis

04-311-213

วิทยาศาสตร์อุ ณหภาพ
3(3-0-6)
Thermal Sciences
วิชาบังคั บก่อน : 09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิ ศวกร 1
Pre-requisite : 09-111-141 Calculus for Engineers 1
แนวคิดหลักมูลของเธอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล การเผาไหม้ และการถ่ า ยเท
ความร้อน กฎของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎของแก๊สในอุดมคติ กลศาสตร์ของไหล การเผาไหม้
การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์ที่ไหลแบบคงตัว วัฏจักรการทาความเย็น การไหลภายใน
และภายนอก
Fundamental concepts of thermodynamics, fluid dynamics, combustion
and heat transfer, law of thermodynamics, ideal gas law, fluid mechanics,
combustion, heat transfer, steady flow devices, refrigeration cycles,
internal and external flows
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04-213-304

ระบบอาณั ติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
3(3-0-6)
Railway Signaling and Control
ความรู้เบื้องต้นของระบบการขนส่ง ภาพรวมของระบบอาณัติสัญ ญาณและการควบคุ ม
สาหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ กั บ ระบบอาณั ติ
สัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณที่ ใ ช้ กั บ รถไฟเมโทรหรื อ
รถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล รถสินค้าและ/หรือรถไฟความเร็ ว สู ง จุ ด สั บ ราง ประแจ
กล ไฟสัญญาณ ระบบบั ง คั บ สั มพั น ธ์ ระบบการควบคุ มรถ ไฟ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มนุษย์ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผั ง ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณส าหรั บ
ระบบรถไฟ การวางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี ร ะบบอาณั ติ สั ญ ญาณที่
เหมาะสมสาหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ
Introduction to transportation system. Overview of signaling and control
for railways. Train Detection System. Standards related to the signaling
and train control. Signaling for metro, mainline, freight and/or high speed
line. Turnout/Crossovers/Scissor. Point machine. Signal. Interlocking
principle. Train supervision system, human factor, signaling on-board and
wayside. Signaling schematic diagram/ signaling configuration layout.
Design planning and appropriate signaling technology for different types
of the railways

04-213-305

ระบบไฟฟ้า สาหรั บจ่า ยรถไฟ
3(3-0-6)
Railway Electrification
ความรู้เบื้องต้นของระบบขนส่ง ภาพรวมของระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ า ส าหรั บ รถไฟ ระบบ
จ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงสาหรับลากจูงรถไฟ : หลักการและการออกแบบ การตั้ ง
ค่ารีเลย์ ป้องกันและการจัดลาดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่ อ ลงดิ น และการเชื่ อ ม
การจาลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายกาลังไฟฟ้าสาหรับลากจู ง รถไฟ คุ ณภาพก าลั ง ไฟฟ้ า
ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อ มูล ระบบกาลังไฟฟ้า เสริมและการซ่อมบารุง
Introduction to transportation system. Overview of power supply system
for railways. DC traction power supply system: concepts and design. AC
traction power supply system: concepts and design. Protection relay
setting and coordination. Earthing and bonding. Computer modelling of
traction power supply system. Power quality. Supervisory Control and
Data Acquisition (SCADA). Auxiliary power supply system and
maintenance
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04-213-306

ระบบไฟฟ้า ลากจูงรถไฟ
3(3-0-6)
Railway Traction Systems
ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าสาหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบ
ไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์ พื้นฐานของการลากจู ง มอเตอร์ ก ระแสไฟตรงและมอเตอร์
กระแสไฟสลั บ ระบบการขั บ เคลื่ อ นควบคุ มความเร็ ว มอเตอร์ ก ระแสไฟตรงและ
มอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรขับแปลงกาลังไฟฟ้า การมอดูเลทด้ว ยความกว้ า งของพั ล ส์
ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยี ร ถไฟ
ที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรบกวน
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และอื่นๆ เป็นต้น
Introduction of infrastructure railway electrification. Overview of railway
traction system. Basic physics of traction. DC and AC motors. Speed
control drive system of DC and AC motors. Power converters. Puleswidth modulation (PWM). Mechanical braking system. Dynamic and
regenerative braking system. Mev technology. Other relevant issue such
as electromagnetic interference (EMI) and etc.

04-213-307

ระบบขั บเคลื่ อนยานพาหนะในระบบราง
3(3-0-6)
Rail Propulsion System
นาเสนอภาพรวมของระบบขับ เคลื่ อ นยานพาหนะทางราง มี เ นื้ อ หาครอบคลุ มเรื่ อ ง
พลศาสตร์ของยานพาหนะที่ใช้ราง ระบบการขับเคลื่อน และระบบหยุ ด รถราง ระบบ
การขับเคลื่อนที่จะสอนในวิชานี้คือระบบที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล ระบบดี เ ซลไฮดรอลิ ค
แมคคานิคอล ระบบดีเซลอีเลคทริค ระบบอิเลคทริค เทรคชั้นมอเตอร์ ที่ ใ ช้ ก ระแสไฟฟ้ า
สลับและตรง ระบบแบบลิเนียร์ไดร์ฟและระบบลอยตั ว ด้ ว ยสนามแม่ เ หล็ ก เนื้ อ หาใน
รายวิชานี้จะรวมถึงระบบส่งกาลัง และระบบหยุดรางแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ
The course provides an overview of rail propulsion system which covers
the basics of rail vehicle dynamics, and its propulsion and braking
systems. The propulsion systems to be described are Diesel engine,
Diesel-hydrodynamic-mechanical drive, Diesel-Electric drive, Electric
(AC/DC traction motor) drive, Linear motor drive and Magnetic-levitation
system. The course also introduces Transmission, Driveline and
Regenerative braking system
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04-000-302

04-000-303

การเตรียมความพร้อมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์ วิ ช าชี พ ความส าคั ญ
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลั ก การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเลื อ กสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชี พ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส
ระบบมาตรฐานการประกั น คุ ณภาพและความปลอดภั ย ในการท างาน การใช้ ง าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า และการตั ด สิ น ใจ ความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
Basic knowledge in method and process of professional experience,
principles of professional experience application letter writing, how to
select working places, how to achieve a job interview, organizational culture,
personality development, professional ethics, virtue and morality, labor
law, social security, 5S activities, quality assurance and safety standards,
English for communication, report writing, presentation, planning skills,
analysis skills, facing problem solving and decision making skills, general
knowledge of information technology and IT law, and information retrieval
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U
ฝึกงาน
3(0-40-0)
Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ รั ฐ บาล ทางด้ า นที่
เกี่ยวข้องกั บ สาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 8
สัปดาห์ ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทางานก่อนสาเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state
enterprise or government organization for at least 8 weeks to realize
working experiences before graduation
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U
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1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

04-000-304

04-000-401

ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-40-0)
International Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึกปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาล ใน
ต่างประเทศ ทางด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าของนั ก ศึ กษาอย่ า งเป็ น ระบบ เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ประสบการณ์ จ ากการท างาน
ต่างประเทศก่อนสาเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state
enterprise or government organization in foreign country for at least 8 weeks
to realize working experiences in foreign country before graduation
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U
สหกิ จศึก ษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานของสถานประกอบการ ใน
ตาแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็น ระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ
ในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากสถานประกอบการอย่ า งเต็ มความสามารถ มี ผู้ นิ เ ทศงาน การติ ด ตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติง านของนั ก ศึ ก ษา ท า
ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ
ก่อนสาเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in
the relevant field as a full-time employee with same graduate and
properly ability, required at least 16 weeks, under assigned job supervisor
who will advise the student during the entire period of the training,
certain responsibility, the training will be also advised, followed up, and
evaluated systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist
students to gain direct experiences, realize their capacity, develop
themselves and realize working experiences before graduation
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U
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1 (0-2-1

04-000-402

ปั ญหาพิ เศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : 04-000-303 ฝึกงาน หรือ 04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
Pre-requisite : 04-000-303 Job Training or
04-000-304 International Job Training
นาโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาล ที่
นักศึกษาได้ออกทาการฝึกงาน นามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ ค วามรู้ จ ากวิ ช าชี พมาท า
การประยุกต์แก้ปัญหา และจัดทาตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ย วชาญใน
สาขาค่อยแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise
or government organization for detailed study, analysis, and/or research
on any special issue that student adopts from direct experience after
individual training by applying professional knowledge to solve the
problems and complete the project, advised by a professor or an expert
in its relevant field
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U

04-000-403

สหกิ จศึก ษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ใน
ตาแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ทาให้เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ ก่อนสาเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in
the relevant field as a full-time employee with same graduate and
properly ability, required at least 16 weeks, practice in foreign country at
least 12 weeks, under assigned job supervisor who will advise the
student during the entire period of the training, certain responsibility, The
training will be also advised, followed up, and evaluated systematically
by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to gain direct
experiences, realize their capacity, develop themselves and realize
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U
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ภาระงานสอน
ลาดับ
9

ชื่อ-นามสกุล
นายวันชัย ทรัพย์สิงห์

10

นายวิวัฒน์ เจริญสุข

11

นายศิริชัย แดงเอม

12

นายสมชัย หิรัญวโรดม

13

14

นายสุรินทร์ แหงมงาม

นายองอาจ แสดใหม่

ต าแหน่งวิชาการ

คุณ วุฒ ิ-สาขาวิชา

สาเร็จจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph. D. (Electrical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Northumbria University,
Newcastle, United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
อาจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ระบบวัดคุม)
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท ยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph. D. (Electrical
Northumbria University,
Engineering)
Newcastle, United Kingdom
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph. D. (Energy
Kyoto University, Kyoto,
Science)
Japan
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปีที่จบ

ชม./สัปดาห์

2548

2558 2559 2560 2561
10 10 10 10

2534
2522
2551

10

10

10

10

2522
2546

10

10

10

10

2538
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10

10

10

10

2528
2521
2551

10

10

10

10

10

10

10

10

2545
2539
2552
2547

หมายเหตุ: * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
หน่วยงาน
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล
นายเฉลิม มัติโก
นายชัยวุฒิ พนมสารนรินทร์
นายธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
นายวิจิตร กิณเรศ

ต าแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
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คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
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ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือการฝึกงาน)
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้น หลั ก สู ต รได้
กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชาการเตรี ย มความพร้ อ มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และเลื อ ก
รายวิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ หรือรายวิชาฝึก งาน/ฝึ ก งานต่ า งประเทศ ส าหรั บ ผู้ มีวุ ฒิ
ม.6 และ ปวช. ส่วนรายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ สาหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ซึ่งรายวิ ช าเหล่ า นี้ จั ด อยู่ ใ น
กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ข องประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถานประกอบการ และมีความ
เข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุรกิ จโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ
และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
หรือเรียนรายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษาที่ 3 สาหรับผู้มีวุฒิ
ม.6 และ ปวช. และเรียนรายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2
สาหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- วิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ
- วิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า สามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิ ภ าพ มุ่ ง เน้ น ให้ มีก ารค้ น คว้ า พั ฒ นา เพื่ อ กา รสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยมีผู้เ ข้ า ร่ ว ม โครงการ 1-3 คน มี รู ป แบบของรายงานและการสอบเพื่ อ
ประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิ ธี ก ารที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พั ฒ นาเพื่ อ การสร้ า งสรรค์ ด้ ว ย
ตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด

71

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมคือทางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขี ย นและภาษาพู ด
สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและใช้เป็ น ต้ น แบบ
ในการพัฒนาต่อไปได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงานก่อนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการ
เขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่ มละไม่ น้ อ ยกว่ า
3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน โดยคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา น าเสนอขั้ น ตอน
และวิธีการทางานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนัก ศึก ษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านทักษะความรู้
- มีความรู้ในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาคทฤษฎี - การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
และปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดัง กล่ า ว กับกาเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
อย่างเหมาะสมเพื่ อ การประกอบอาชี พหรื อ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
- มีความใฝ่รู้ใ นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี - กา ร มอบหมา ยงา น ที่ มีลั ก ษณะให้ มี ก า ร
กา ร เปลี่ ย น แปลงพั ฒ น า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ค้นคว้าเพื่อจะสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ย
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้ น เพื่ อ ตนเอง
พัฒนาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ
- สามารถมีความคิดริเริ่มสร้ า งสรรค์ แ ละเลื อ ก - การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็ น ระบบ
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ครบวงจร การทากิจกรรมที่ต้องมีก ารจั ด สรร
งานคน และเวลา
- มีความสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และใช้ - กา ร ใ ช้ ห นั ง สื อ แ ละ สื่ อ กา ร ส อน เป็ น
ภาษาไทย ภาษาต่า งประเทศ และศั พท์ ท าง ภาษาอังกฤษการมอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก าร
เทคนิ ค ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้ นาเสนอในลักษณะปากเปล่ า ประกอบสื่ อ ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
ชั้นเรียน
2. ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็ น ระบบ
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางาน ครบวงจร การทากิจกรรมที่ต้องมีก ารจั ด สรร
เป็นหมู่คณะสามารถบริหารจัดการการทางาน งาน คน และเวลา
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีใน
การทางาน
3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีคุณธรรม จริยธรรม ทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี - การสอดแทรกความรู้ ถึ ง ผลกระทบของการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและ
ขาดคุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณใน
ต่อสังคมปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิ ช า ชี พที่ มี ต่ อ สั ง คม ใน บา งร า ยวิ ช า ที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เกี่ยวข้อง
4. ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย บุ ค ลิ ก ภาพ
- มีสัมมาคารวะและรู้จัดกาลเทศะ
การเข้าสังคม การเจรจาสื่อสาร การมี มนุ ษ ย
สัมพันธ์และการวางตั ว ที่ ดี ใ นการท างาน ใน
บางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้าน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรีย นรู้ด้า นคุ ณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคม และแสดงถึง การมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
5. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้า นคุณ ธรรม จริยธรรม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและข้อ บังคับ ต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้
2. มอบหมายให้ทารายงาน
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะทางปั ญญา
1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้
2. สามารถจัดการความคิดได้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะทางปั ญญา
1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction)
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทัก ษะทางปั ญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3. ประเมินจากการทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะความสัม พัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรั บผิดชอบต่อ ตนเองและสั งคม
2. มีภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีมได้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะความสัมพั นธ์ร ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
2. ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3. ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่ว มมือ
4. มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทัก ษะความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเ คราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และนาเสนอได้
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะการวิเ คราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูล
เชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานาเสนอ
หน้าชั้น
3. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝึกการนาเสนอผลงานโดยเน้นความสาคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทัก ษะการวิเ คราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
2. สังเกตการปฏิบัติงาน
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่ คณะ สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้ง ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่ อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประ
กอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชี พวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้ งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
1. กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การปฏิบัติ
ตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การ
ส่งงานตามกาหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบัง คับของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก กลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
4. นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษา
ที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนั กศึก ษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จาลอง
4. ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึก ษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึ กษา ในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4. ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะทางปั ญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบั ติต่าง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิ มได้อย่า งสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะทางปั ญญา
1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. มอบหมายงาน Project โดยใช้หลักการวิจัย
3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทัก ษะทางปั ญญา
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
อาจให้ นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย น วิ ช าทา งภาษา สั ง คมศา สตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
คุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1. สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
3. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้ง ให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้อ งกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
6. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะความสัมพั นธ์ร ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ ต้ อ งประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มีป ระสบการณ์ โ ดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ ม
2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิด เห็นโดยการจัดอภิ ปรายและ
เสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เป็นการระดมสมอง
(Brainstorming) เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อื่นด้วยเหตุผล
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิ ดเห็นของผู้อื่น
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4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทัก ษะความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ ดี
2. ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิต ศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมื อทางวิศ วกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในห้องปฏิบัติการ
2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อ ง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตั ว เลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเ หตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
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6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะพิ สัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหา
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
3. มีทักษะในการร่างแบบสาหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปสู่
ภาคปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะพิ สัย
1. สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
2. มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
3. เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทั กษะในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม
4. ฝึกทาการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทัก ษะพิ สัย
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เ ครื่องมือและอุปกรณ์โดยการบันทึก
เป็นระยะๆ
2. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ ม
3. ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน

81

3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลัก สูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ
3. ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้
2. สามารถจัดการความคิดได้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสั งคม
2. มีภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีมได้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และนาเสนอได้
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

● ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
2. ความรู้
จริยธรรม

O ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
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01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจาวัน
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3












5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4





























































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)

● ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
จริยธรรม

O ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
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01-310-009 ศิลปะการพูด
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
01-320-008 การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3














































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4












































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)

● ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
2. ความรู้
จริยธรรม

O ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
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01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
01-610-002 กีฬาประเภททีม
01-610-003 นันทนาการ
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
01-610-006 การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3















































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)

● ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
2. ความรู้
จริยธรรม

O ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
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01-610-008
01-000-001
01-010-001
01-010-009
01-010-010
01-020-013
01-010-014
01-010-016
01-310-017
01-310-018
04-000-301
09-090-010

ลีลาศเพื่อสุขภาพ
ทักษะทางสังคม
วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
มองโลกผ่านวรรณกรรม
สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3


5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4

















































































































หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่นรวมทั้ งเคารพในคุ ณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่ อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิชาชี พ และมีความรั บผิดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิ ชาชี พ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสั งคมของวิ ชาชี พวิ ศวกรรมในแต่ ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบัน
2. ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อ ง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิ มได้ อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใ หม่ ๆ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้อ งกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ ความรับผิ ดชอบ
5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิต ศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุก ต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมื อทางวิศ วกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
6. ทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
3. มีทักษะในการร่างแบบสาหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปสู่ภาคปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

89

09-111-141
09-111-142
09-111-243
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142
09-410-143
09-410-144

แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2

1. คุณธรรม จริยธรรม
1










2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


 



 
 




 



 
 



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-211-204 วงจรไฟฟ้า
04-211-315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-212-306 ระบบควบคุม
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-610-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
04-211-206 อุปกรณ์ไฟฟ้าและการควบคุม
04-212-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
04-212-309 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  


  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

91

04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
04-211-213 การผลิต ส่งจ่าย และจาหน่าย
ทางไฟฟ้ากาลัง
04-211-316 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-422 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
04-211-425 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-427 การออกแบบระบบไฟฟ้า
04-211-428 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
04-212-308 ไมโครโปรเซสเซอร์
04-211-432 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
04-211-433 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
 
 


 
 


4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
           
           

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
04-211-202 ปฎิบัติการหลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
04-211-205 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
04-211-208 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
04-211-209 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับงาน
วิศวกรรม
04-211-212 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
04-211-317 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
04-211-319 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-320 ปฏิบัติการงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2


3 4
























5 1

2


5 1 2 3
 




























3 4

3. ทักษะทางปัญญา








2. ความรู้
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4 5

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

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2































 


 











 

























  
  




  









  
  
  





  





  













แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-211-423 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
04-211-424 วิศวกรรมการส่องสว่าง
04-211-426 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-429 ปฏิบัติการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
04-211-430 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-431 โรงต้นกาลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
04-211-435 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า
04-211-436 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2

 
 
 
 
 
 
 


3 4

2. ความรู้

5 1






2


3 4






























3. ทักษะทางปัญญา
5 1
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2 3


 
 






4 5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2

3 4









































5






 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

6. ทักษะ
พิสัย
1 2 3
  
 
 

 






แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-212-204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ
การวัดทางไฟฟ้า
04-212-205 วงจรดิจิทัล
04-212-307 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-212-310 เครื่องมือวัดกระบวนการ
04-212-311 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดกระบวนการ
04-212-312 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุม
ในอุตสาหกรรม
04-212-313 ปฏิบัติการอุปกรณ์ตรวจวัดและ
ควบคุมในอุตสาหกรรม
04-212-316 เมคคาทรอนิกส์
04-212-317 ปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์
04-212-420 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
04-212-421 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติใน
งานอุตสาหกรรม
04-212-427 ระบบควบคุมแบบลาดับ
ที่โปรแกรมได้

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2

5 1

2

















3 4














































5 1

2 3

4 5

























































































































































 












3 4






3. ทักษะทางปัญญา

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

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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1 2

3 4




 


 





















  
  

  













  








  




  





  






  



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2
04-213-301 ระบบการผลิต และจาหน่าย

 
04-213-302 พลังงานทดแทน
04-213-303 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  
 
04-311-213 วิทยาศาสตร์อุณหภาพ
04-213-304 ระบบอาณัติสัญญาณ
 
และควบคุมรถไฟ
 
04-213-305 ระบบไฟฟ้าสาหรับจ่ายรถไฟ
 
04-213-306 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
04-213-307 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะ
 
ในระบบราง
04-000-302 การเตรียมความพร้อม
 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
04-000-303 ฝึกงาน
 
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
 
04-000-401 สหกิจศึกษา
 
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ

04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
 


3 4

2. ความรู้
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5 1

2













































      
      
      
 
 
 
      

   
   
   


   

3 4

3. ทักษะทางปัญญา
5 1 2 3
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4 5




1 2



































3 4
















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

 

 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



   
   
   
 
   



















   
   
   
 

   







   
   
   
  
   







หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
ให้วัดผลเป็น S กับ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ของนัก ศึก ษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนัก ศึก ษายังไม่ สาเร็ จการศึก ษา
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กาหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในราย
ละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังนัก ศึก ษาสาเร็จการศึก ษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทาของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ล ะรุ่นที่สาเร็จการศึก ษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบั ณฑิตและเข้าทางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึก ษาตามหลัก สู ตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
3.1.3 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้นับ
รวมการลาพักการศึกษาด้วย
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็ จการศึก ษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลั กสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้อง
แสดง ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติให้
ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแนะนา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน

2. การพัฒนาความรู้และทัก ษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจั ดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดให้อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒนาความรู้ และ
คุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่ อพั ฒนาการเรียนการสอน และ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ อาทิ การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า
ภาควิชา หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจาหลักสูตรอีก 4 คน
เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ทาหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กากับและให้คาแนะนา คณะกรรมการประจาหลักสูตรจะมีการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน กาหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การ
ประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุก ภาค
การศึกษา และมีการดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้าทางวิชา
การและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความสามารถ ใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1.2 การดาเนินการ
1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างสม่าเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 จัดให้มีผู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน
1.2.4 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เฉพาะด้าน
1.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปดูงานด้านหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ
1.2.7 มีการประเมินหลักสูตรทุกปี
1.2.8 จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา
1.3 การประเมินผล การดาเนินการ
1.3.1 จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
1.3.2 จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
1.3.3 จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ เ พื่ อ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ เดิม
ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักงานสารสนเทศ
ของคณะ ห้องสมุดประจาคณะ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือด้านการบริหาร
จัดการและด้านอื่ น ๆ รวมถึงฐานข้อมู ลที่ จะให้สื บค้ น ส่วนระดับคณะมี หนังสื อ ตาราเฉพาะทางที่ เป็นหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสานักวิทยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาได้
ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่อประสานการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ นั้ น อาจารย์ ผู้ ส อน
แต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อ อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น คณะมี ก ารจั ด สื่ อ
การสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ อาทิ เครื่ อ งมั ล ติ มีเ ดี ย โปรเจคเตอร์ คอมพิ ว เตอร์
เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสื อ เพื่ อ เข้ า ส านั ก วิ ท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนั ง สื อ ต ารา นอกจากนี้ มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้ สื่ อ ของอาจารย์ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น
ความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์
2.4.1 เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัย
2.4.2 การดาเนินการ
1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทัน สมัย
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องเรียนออนไลน์
3. จัดให้มีห้องสมุดที่สามารถให้บริการทั้งหนังสือ ตารา และสื่อดิจิทัล
4. จัดให้มีห้องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ์โสตทั ศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวม จัดทาเป็นสถิติ จานวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2. จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
3. สถิติของจานวนหนังสือ ตารา และสื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 อาจารย์ประจาต้องมี คุ ณวุ ฒิ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสู ตร
3.1.3 มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนั กศึก ษา
และมีประสบการณ์ทาวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลัก สูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ ส อน จะต้ อ งประชุ มร่ ว มกั น ในการวางแผนและการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลัก ษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็นว่ามีความสาคัญสาหรั บ การน าไประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถาน
ประกอบการจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยาย อย่างน้อยรายวิ ช าละ 3 ชั่ ว โมง
และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ต รง โดยผ่ า น
กระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามลาดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุน การเรี ยนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากร ให้ตรงตามภาระหน้าที่ ที่ต้องรับ ผิ ด ชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้ ว ย การสอบข้ อ เขี ย น
และการสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ ง และ
ทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบั ติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลั ก สู ต ร และจะต้ อ งสามารถให้ บ ริ ก าร ให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง อาทิ ให้ เ ข้ า ใจ
แนวปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่างๆ
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5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานั กศึ ก ษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่ น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ย น
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนา อาทิ ปั ญ หาการลงทะเบี ย นเรี ย น การเลื อ ก
รายวิชาที่เหมาะสม สถานการณ์รอพินิจ การเรียนเพื่อปรับสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทุ ก คน
ต้องกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่ จ ะยื่ นค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิ ช าได้ การ
อุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการ สามารถกระท าได้ โดย ผ่ า นช่ อ งทางหลาย
ช่ อ งทา ง อาทิ กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ทา งโทรศั พ ท์ ทา งไปร ษณี ย์ ทา ง
เว็บบอร์ด เป็นต้น เมื่อฝ่ายวิชาการมีข้อมูลดังกล่าวจากการอุ ท ธรณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาก็ จ ะมี ก ระบวนการ
พิจารณาเลือกสรร นาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
แก้ไขปัญหาต่างๆ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข และแจ้ ง ผลการด าเนิ น การ ติ ด ตาม
พร้อมกับประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า นั้ น คาดว่ า มี ค วามต้ อ งการก าลั ง คน
ด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้กาหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้ ป ระกอบการโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.5 จากเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้คณะฯโดยความร่วมมือจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
จัดการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รวมถึ ง การศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ จั ย อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประเมิ น ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา

101

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี การศึ ก ษาเพื่ อ
ติดตามการดาเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อ ไป ทั้ ง นี้ เ กณฑ์ ป ระเมิ น ผ่ า น
คือ การดาเนินงานข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ ประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ ประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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ปีการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
- กา รสอบถามจากนั ก ศึ ก ษา ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย น รู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจ กรรม และผล
การสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุท ธ์การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีก ารสอน กิ จ กรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
- การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุ บัน และบัณฑิตผู้สาเร็จ การศึก ษาในหลัก สูตร
- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนส าเร็ จ การศึ ก ษา
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมิ น คุณภาพภายนอก
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่ นๆ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอีย ดหลักสู ตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่
7 ข้อ 7 โดยดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึก ษาภายนอก ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลัก สูตรและแผนกลยุท ธ์การสอน
1. อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการสอนในวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
ระหว่างภาค ปรั บ ปรุ ง ทั น ที ห ลั ง จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมิ น การสอน และสิ่ ง
อานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการด าเนิ น การ
หลักสูตรประจาปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุ ป ผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร จากร่ า ง
รายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ระดมความคิ ด เห็ น วางแผน
ปรับปรุงการดาเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลั ก สู ต ร
เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจาคณะ
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
และหลักสูตรปรับปรุง
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หัวข้อ
1. โครงสร้าง
หลักสูตร

2. รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

1. หมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์แ ละมนุ ษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ นัน ทนาการ
1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบู รณาการ
5 หน่วยกิต

1. หมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์แ ละมนุ ษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิท ยาศาสตร์กั บคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ นัน ทนาการ
1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบู รณาการ
5 หน่วยกิต

2. หมวดวิ ชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิ ชาชีพ

2. หมวดวิ ชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิ ชาชีพ
55 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
2.1.2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะ
10 หน่วยกิต
ทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้า น
58 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
37 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 33 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการ
4 หน่วยกิต
ทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือ กทางวิศวกรรม
14 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ 7 หน่วยกิต
ในวิชาชีพ

113 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

55 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์
ในวิชาชีพ

15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 4 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
และสังคม
01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-110-004 สังคมกับสิ่ง แวดล้อม
01-110-013 สังคมกับการเมืองการ
ปกครองไทย
01-110-012 ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ าวัน

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

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

หัวข้อ
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2. กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
-เปลี่ยนจากหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิ ชาการ3(2-2-5)
3. กลุ่มวิชาวิท ยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
09-416-056 พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จานวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
09-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิตประจ าวัน 1(0-2-1)
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
จานวน 7 วิชา หน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที
2(2-0-4)
พอเพียง
01-010-011 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม2(2-0-4)
06-060-008 ศิลปะการดาเนิน ชีวิต
2(2-0-4)
11-110-012 การดูแ ลสุ ขภาพครอบครัว
2(1-3-3)
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2. กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 17 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-310-007 การเขีย นเชิงวิช าชีพ
3(3-0-6)
01-320-008 การเขีย นสาหรับ ชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
01-330-001 ภาษาจี นพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นเบื้องต้น
3(2-2-5)
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-342-001 ภาษาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-343-001 ภาษาพม่า เบื้องต้น
3(3-0-6)
01-344-001 ภาษาเวี ยดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
-เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
01-310-006 การอ่านและการเขี ยนทางวิ ชาการ3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาวิท ยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-311-051 ชีวิตกับสิ่ง แวดล้อม
3(3-0-6)
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-610-005 การจัดและการบริห ารค่ ายพักแรม3(3-0-6)
01-610-006 การฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อสุข ภาพ 3(2-2-5)
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
09-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
จานวน 10 วิชา หน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-000-001 ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
01-010-009 ทักษะการเรียนสู่ความสาเร็จ 2(2-0-4)
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่ เป็ นมิตร
2(2-0-4)
กับสิ่งแวดล้อม
01-010-015 การควบคุมน้ าหนักและ
2(1-2-3)
รูปร่างเพื่อสุขภาพ

หัวข้อ
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01-010-019 มนุษ ย์กับวิถี ชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
01-310-020 มองโลกผ่า นวรรณกรรม
2(2-0-4)
01-310-021 สุน ทรี ยภาพของภาษาไทย
2(2-0-4)
ในบทเพลง
04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
6. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
จานวน 22 วิชา หน่วยกิตรวม 55 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ
04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
04-212-202 ปฏิ บัติการอิเ ล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1(0-3-1)
04-212-306 ระบบควบคุม
3(3-0-6)

6. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 14 วิชา หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ และเปลี่ยนเป็นรหัสและชื่อ
วิชา
04-211-204 วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ และเปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-211-315 สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)

7. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน 23 วิชา หน่วยกิตรวม 55 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
 แขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง
- ย้ายออกจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ ไปอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม
04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
04-212-202 ปฏิ บัติการอิเ ล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1(0-3-1)
04-212-306 ระบบควบคุม
3(3-0-6)

- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-101 การปฏิบัติง านเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
04-211-206 อุปกรณ์ ไฟฟ้าและการควบคุม
3(3-0-6)
04-212-309 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
1(0-3-1)
7. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
จานวน 13 วิชา หน่วยกิตรวม 37 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกและเปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-211-318 การวิ เคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)

- เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-211-427 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
04-211-432
การเตรี
ย
มโครงงานวิ
ศ
วกรรมไฟฟ้
า
1(1-0-2)
- ย้ายออกจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ ไปอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน
3(1-6-4)
ทางวิศวกรรมและเปลี่ยนจากรหัสและชื่อวิชาในหลักสูตรเดิม 04-211-433 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
04-211-202 วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
- ย้ายออกจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ ไปอยู่ในวิชาเฉพาะพื้นฐาน - เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-211-213 การผลิต ส่ง จ่า ย และ
3(3-0-6)
และเปลี่ยนจากรหัสวิชาในหลักสูตรเดิ ม
จ
าหน่
า
ยทางไฟฟ้
า
ก
าลั
ง
04-211-312 สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
- ย้ายออกจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ ไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับทาง - ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกและเปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-211-422 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
วิศวกรรม และเปลี่ยนจากรหัสวิชาในหลักสูตรเดิม
3(3-0-6)
04-211-204 ปฏิ บัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-1) 04-211-425 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-206 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
04-211-207 ระเบีย บวิธีเชิงตัว เลขสาหรับ
3(2-3-5)
งานวิศวกรรม
- เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-211-210 ปฏิ บัติการเครื่องจัก รกลไฟฟ้า
1(0-3-1) 04-211-316 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
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04-211-317 ปฏิ บัติการอิเ ล็กทรอนิกส์กาลัง

1(0-3-1) - เปลี่ยนเป็นรหัสวิชาและย้ายจากกลุ่มวิชาชีพเลือก
- ย้ายออกจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก
04-211-428 การขับ เคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(3-0-6)
วิศวกรรม
04-212-205 วงจรดิจิ ทั ล
3(2-3-5)
04-212-307 ปฏิ บัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
04-211-203 วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
04-211-205 ปฏิ บัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
04-211-211 ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
04-212-308 ไมโครโพรเซสเซอร์ (ท.+ป.)
3(2-3-5)
- เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-211-313 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
04-211-425 การออกแบบระบบไฟฟ้า
04-211-430 การเตรี ยมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
4-211-431 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(1-6-4)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง

8. กลุ่มวิชาชีพเลือก
จานวน 7 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 15 หน่วยกิตมีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
 แขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง
- ย้ายออกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรม
04-211-315 การวิ เคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
04-211-420 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
04-211-423 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)

8. กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม
จานวน 11 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 14 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ และเปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-211-205 ปฏิ บัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-1)
04-211-208 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
04-211-209 ระเบีย บวิธีเชิงตัว เลขสาหรับ
3(2-3-5)
งานวิศวกรรม
04-211-212 ปฏิ บัติการเครื่องจัก รกลไฟฟ้า
1(0-3-1)
1(0-3-1)
- ย้ายออกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับทาง 04-211-317 ปฏิ บัติการอิเ ล็กทรอนิกส์กาลัง
วิศวกรรมและเปลี่ยนรหัสวิชา
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-211-426 การขับ เคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(3-0-6) 04-211-202 ปฎิ บัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
3(2-3-5)
04-211-229 ปฎิบัติการขับ เคลื่อนด้วยไฟฟ้า
1(0-3-1)
04-211-320 ปฎิบัติการงานออกแบบ
1(0-3-1)
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-211-316 ปฏิ บัติการระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-421 ปฏิ บัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
04-211-422 วิศวกรรมการส่องสว่ าง
04-211-426 ปฏิ บัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-427 โรงต้นกาลัง และสถานี ไฟฟ้าย่อย
04-211-428 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-438 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า
04-211-439 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
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- เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-211-319 ปฏิ บัติการระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-423 ปฏิ บัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
04-211-424 วิศวกรรมการส่องสว่ าง
04-211-426 ปฏิ บัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-430 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง
04-211-431 โรงต้นกาลัง และสถานี ไฟฟ้าย่อย
04-211-435 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า

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

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
04-211-429 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
04-314-203 วิศวกรรมความร้อนและของไหล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

04-211-436 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ
3(3-0-6) 04-212-205 วงจรดิจิ ทั ล
3(3-0-6) 04-212-307 ปฏิ บัติการระบบควบคุม

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

 แขนงวิชาวัดคุมและระบบควบคุม
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
04-212-309 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
04-212-310 อุปกรณ์ต รวจจั บและแปลงสัญญาณ
04-212-311 การออกแบบระบบควบคุม
04-212-312 ระบบควบคุมดิจิทั ล
04-212-313 ปฏิบัติการระบบควบคุมดิจิ ทัล
04-212-416 การควบคุมแบบอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม
04-212-417 การควบคุมกระบวนการ
04-212-418 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ
04-212-419 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
04-212-420 การควบคุมมอเตอร์แ บบโซลิดสเตท
04-212-421 เซอร์โวเมคคานิก ส์
04-212-423 การวัดคุมบนพื้นฐานไมโครโพรเซสเซอร์
04-212-424 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
04-212-425 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมวัดคุม
และระบบควบคุม
04-212-426 ปัญหาพิ เศษทางวิศวกรรมวัดคุม
และระบบควบคุม

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

- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตรปรับปรุง
04-212-310 เครื่องมือวัดกระบวนการ
3(3-0-6)
04-212-311 ปฏิ บัติการเครื่องมือวัดกระบวนการ 1(0-3-1)
04-212-312 อุปกรณ์ตรวจวัดและ
3(3-0-6)
ควบคุมในอุตสาหกรรม
04-212-313 ปฏิ บัติการอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุม 1(0-3-1)
ในอุตสาหกรรม
04-212-420 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-213-301 ระบบการผลิต และจ าหน่ าย
3(3-0-6)
04-213-302 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
04-213-303 การอนุ รักษ์พลั งงานและการจัดการ 3(3-0-6)
04-311-213 วิทยาศาสตร์อุณ หภาพ
3(3-0-6)
04-213-304 ระบบอาณัติสัญญาณ
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
และควบคุมรถไฟ
3(3-0-6) 04-213-305 ระบบไฟฟ้าสาหรับจ่ายรถไฟ
3(3-0-6) 04-213-306 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
04-213-307 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะ
3(2-3-5)

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

ในระบบราง

- เปลี่ยนจากรหัสวิชา
- เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
04-212-314 เมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6) 04-212-316 เมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
04-212-315 ปฏิบัติการเมคคาทรอนิก ส์
1(0-3-1) 04-212-317 ปฏิบัติการเมคคาทรอนิก ส์
1(0-3-1)
04-212-422 ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้ 3(2-3-5) 04-212-427 ระบบควบคุมแบบลาดับที่โปรแกรมได้ 3(2-3-5)
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หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
9. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
จานวน 5 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

9. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
จานวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
แผนที่ 1
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
-เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา
-เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา
04-211-318 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6(0-40-0)
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
-ตัดออกจากหลักสูตร
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึ กษา 1(0-2-1)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
1(0-2-1)
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
แผนที่ 2
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2 (หมวดที่ 3)
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 (หมวดที่ 3)
-เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา
-เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา
04-211-319 ฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-40-0)
04-000-303 ฝึกงาน
3(0-40-0)
-ตัดออกจากหลักสูตร
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรี ยมความพร้อมฝึกงาน 1(0-2-1)
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
1(0-2-1)
04-000-303 กรณีศึกษาทางด้านวิ ชาชีพ
3(0-6-3)
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-000-301 04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
6(0-40-0)
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3(0-6-3)
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1
กับรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
รายวิชาของ มคอ.1
(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics)
วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Circuits and Devices)
(2) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรม
ระบบควบคุม
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Measurement and Instruments)
การทาจาลอง การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม
(Control System Modeling, Analysis and Design)

(3) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการ
ขับเคลื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines)
(4) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากาลัง วิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
การผลิต ส่งจ่าย และจาหน่ายทางไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power Generation, Transmission and
Distribution)
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง (Electric Power
System Analysis)
การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟ้า
(Electrical System Design, Estimation and
Installation)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)

รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
04-211-204 วงจรไฟฟ้า
04-211-315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
04-212-201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

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

04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
04-212-306 ระบบควบคุม

3(3-0-6)

04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
04-211-211 เครือ่ งจักรกลไฟฟ้า 2

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

04-211-213 การผลิต ส่งจ่าย และจาหน่าย
ทางไฟฟ้ากาลัง

3(3-0-6)

04-211-318 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง

3(3-0-6)

04-211-427 การออกแบบระบบไฟฟ้า

3(3-0-6)

04-211-422 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

3(3-0-6)
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คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ที่
/ 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
---------------------------------------------ด้ ว ยมหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลธั ญ บุ รี มี น โยบำยที่ จ ะพั ฒ นำหลั ก สู ต รตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และประกำศคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้กำร
พัฒนำหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์
1.2 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
1.3 รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน
1.4 รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
1.5 หัวหน้ำภำควิชำ
1.6 หัวหน้ำธุรกำรภำควิชำ
1.7 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
1.8 หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.1 นำยสมชำย
2.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชัย
2.3 นำยพินิจ
2.4 นำยธีระพล
2.5 รองศำสตรำจำรย์เวคิน
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.6 รองศำสตรำจำรย์อำนันทวัฒน์
สภำวิศวกร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เบียนสูงเนิน
ผดุงศิลป์
จิตจริง
เหมือนขำว
ปิยรัตน์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คุณำกร

กรรมกำร

//2.7 นำยนิรุตต์…

-22.7 นำยนิรุตต์
นิลแก้ว
บริษัท เอ็นอำร์ที เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
2.8 นำยณัฐพล
หำอุปละ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

อานาจหน้าที่ เพื่อดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ ปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมที่กำหนดไว้ในแบบ มคอ.2 (รำยละเอียดของหลักสูตร)
ศึกษำ จัดทำ กำหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษ และพัฒนำหลักสูตร ระดับ ปริญญำตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ วิเครำะห์ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตบรรลุผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนด และนำผลมำ
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร
สั่ง ณ วันที่

สิงหำคม พ.ศ. 2557

(รองศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ภาคผนวก ข
ประวัติ ประสบการณ์การสอนและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นายสมชาย เบียนสูงเนิน
Mr.Somchai Biansoongnern

2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3420
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปี พ.ศ. ที่จบ
2548
2539

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประสบการณ์การสอน
-ปี 2539-ปัจจุบัน

สอนที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
- โครงการวิจยั
โครงการวิจัย
“โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการไฟถนนและไฟสาธารณะ” ว่ า จ้ า งโดยการไฟฟ้ า ส่ ว น
ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการวิจัย
“ระบบสมาร์ทกริดสาหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน” สานัก นโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
พลังงานทดแทน ประจาปีงบประมาณ 2554
โครงการวิจัย
“ตู้แนะนาเส้นทางอัจฉริยะ” เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีงบประมาณ 2552
- บทค วามวิจัย
บทความวิจัย
สมชาย เบียนสูงเนิน,“การปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานโคมไฟถนน LED” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37), 19-21 พฤศจิ ก ายน 2557 ,
ขอนแก่น, 2557.
บทความวิจัย
สมชาย เบียนสูงเนิน,“ชุดควบคุมและแสดงข้อมูลไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน” การประชุ ม วิ ช าการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36), 11-13 ธันวาคม 2556 , กาญจณบุรี, 2556.
บทความวิจัย
สมชาย เบียนสูงเนิน,“ชุดแสดงข้อมูลการใช้พลัง งานไฟฟ้าภายในบ้าน” การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (EECON-35), 12-14 ธันวาคม 2555 ,นครนายก, 2555.
- หนัง สือ/ ต ารา / เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ
“สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” พ.ศ. 2557
หนังสือ
“การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับระบบไฟฟ้า” พ.ศ. 2557
หนังสือ
“วงจรดิจิทัล” พ.ศ. 2549
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นายวิชัย ผดุงศิลป์
Mr. Wichai Padungsil

2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3420
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปี พ.ศ. ที่จบ
2527
2522

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยา
เขตเทเวศร์

5. ประสบการณ์การสอน
-ปี 2522-ปัจจุบัน

สอนที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
- หนัง สือ/ ต ารา / เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตารา
“การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นายพินิจ จิตจริง
Mr.Pinit Jitjing

2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3420
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
M.Sc. (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปี พ.ศ. ที่จบ
2546
2538

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
RWTH-Aachen University, Germany
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประสบการณ์การสอน
-ปี 2538-ปัจจุบัน

สอนที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
- บทความวิจยั
บทความวิจัย
พินิจ จิตจริง,“การศึกษาออกแบบอุโมงค์ลม 3 ทิ ศทาง ส าหรั บ เครื่ อ งก าเนิ ดไฟฟ้ า กั ง หั น ลม
แนวแกนตั้ง” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 8-10 พฤษภาคม
2556, นครนายก
บทความวิจัย
C. Suwanasi, T. Suwanasri, and Pinit Jitjing, “PARTIAL DISCHARGE DETECTION FOR
TEST TRANSFORMERS”, International Electrical Engineering Congress,
13-15 March, 2013, Chiangmai, Thailand
บทความวิจัย
ปรานต์ ศรีทอง, พินิจ จิตจริง และวันชัย ทรัพย์สิงห์, การศึ ก ษาการตรวจจั บ การเกิ ดดิ ส ชาร์ จ
บางส่วนในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังตามหลักการปล่อยสัญ ญาณอะคู ส ติ ก ด้ ว ยโปรแกรม Lab
View , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5
(EENET2013), 27-29 มีนาคม 2556, ประจวบคีรีขันธ์
บทความวิจัย
พินิจ จิตจริง, “การศึกษาการทดสอบ CCT สาหรับอุปกรณ์จับยึดสายตัวนาเปลือยตามมาตรฐาน
ANSI C1 19.4 ” การประชุ ม วิ ช าการทาง วิ ศวกรรมไ ฟฟ้ า ครั้ ง ที่ 34 ( EECON-34) ,
30 พ.ย -2 ธ.ค 2554, ชลบุรี
พินิจ จิตจริง, “การออกแบบหม้ อ แปลงทดสอบไฟฟ้ า แรงดั น สู ง ขั้ น บั นได 100 กิ โ ลโวลต์
บทความวิจัย
10 กิโลวีเอ ชนิดถังโลหะ สาหรับห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ในประเทศไทย”, การประชุ ม
วิชาการทาง วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33 (EECON-33), 1-3 ธันวาคม 2553, เชียงใหม่
บทความวิจัย
พินิจ จิตจริง, “วิธีทางเลือกและโปรแกรมสาหรับการวัดและแสดงผลสัญญาณไฟฟ้ า แรงดั น สู ง ”
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้ ง ที่ 32 ( EECON-32), 28-30 ตุ ล าคม 2552,
ปราจีนบุรี
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นายธีระพล
เหมือนขาว
Mr.Theerapol Muankhaw

2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุม ธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3420
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปี พ.ศ. ที่จบ
2547
2541

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประสบการณ์การสอน
-ปี 2541-ปัจจุบัน

สอนที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
- โครงการวิจยั
โครงการวิจัย
“การพัฒนาระบบบริหารจัดการหม้อแปลงและระบบจาหน่ายแรงต่าแบบบอั ตโนมั ติ ” ว่ า จ้ า ง
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
โครงการวิจัย
“การพัฒนาฉนวนบุชชิ่งหม้อแปลงจากวั ส ดุ ผ สมยางพาราและขยะพลาสติ ก ” ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- บทค วามวิจัย
บทความวิจัย
ธีระพล เหมือนขาว,“การพัฒนาระบบบริหารจัดการหม้อแปลงและระบบจาหน่ายแรงต่าแบบบ
อัตโนมัติ” ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าราชมงคล ครั้งที่ 1, 2551
บทความวิจัย
ธีระพล เหมือนขาว,“โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า” ประชุ ม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าราชมงคล ครั้งที่ 2, 2552
บทความวิจัย
ธีระพล เหมือนขาว,“การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ สาหรับระบบจาหน่ายแรงดันสูงปาน
กลางของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เพื่อทบทวนการจัดลาดับเวลาการ
ทางานของอุปกรณ์ป้องกันให้สัมพันธ์กัน” ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ า ราชมงคล
ครั้งที่ 2, 2552
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นายณัฐพล หาอุปละ
Mr. Nattapol Ha-Oupala

2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3420
4. การศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

M.Sc. (Electrical Engineering)

2553

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

5. ประสบการณ์การสอน
-ปี 2548-ปัจจุบัน

สอนที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
- โครงการวิจยั
โครงการวิจัย
“การวิเคราะห์ผลการเรียนวิชาหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้ า กรณี ศึก ษา นั ก ศึ ก ษาของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ค
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี

129

ภาคผนวก ง
การวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

159

ตารางสรุปการวิเคราะห์หลั กสู ตรแบบสมรรถนะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาชีพ

ชั้นปี

152

วิศวกรไฟฟ้า
หน้าที่หลัก ปีที่ 3
1.ออกแบบ
ติดตั้งและ
ตรวจสอบ
ระบบ
ควบคุม
อัตโนมัติ

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

1.1 ออกแบบ
ติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบควบคุม
เครื่องจักร
1.2 ออกแบบ
ติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม
1.3 ออกแบบ
ติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบควบคุมแบบ
อัตโนมัติ

1.1 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.2 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
1.1 เขียนแบบวิศวกรรม
1.2 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
1.3 วงจรไฟฟ้า
1.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าและการควบคุม
1.5 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1.6 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
1.7 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1.8 ระบบควบคุม
1.9 ไมโครโพรเซสเซอร์
1.11 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1.12 สหกิจ/การฝึกงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

กระบวนการเรียนการสอน
/วิธีสอน
- บรรยาย
- ลงใบงานปฏิบัติ
- เรียนรู้ผ่านรายงานและ
แบบฝึกหัด
-เรียนรู้ผ่านการออกแบบระบบ
จริง ใช้เครื่องมือตรวจสอบและ
การวิเคราะห์ผลที่ได้
-ปฏิบัติงานในสถานประกอบ
ตามหน้าที่ที่พนักงานที่ปรึกษา
มอบหมาย
-เรียนรู้ผ่านการออกแบบการ
ทดลอง การสร้าง และการ
วิเคราะห์ผลที่ได้
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วิธีการวัดสมรรถนะ
-แบบทดสอบออกแบบ ติดตั้งและ ตรวจสอบ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
-เขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
-การใช้เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้า
-ต่อวงจรและคานวณขนาดของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
-ออกแบบและเลือกใช้มอเตอร์
-รู้หลักการเขียนและการปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้เอง
-เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุม
อัตโนมัติ
-ออกแบบระบบควบคุมแบบเปิดและแบบปิ ด
สาหรับเครื่องจักรจาลอง
-เขียนโปรแกรมและการเชื่อมต่อระบบควบคุ ม
ด้วยไมโครโพรเซสเซอร์และประยุกต์ ใช้กับงาน

อาชีพ

ชั้นปี

หน้าที่หลัก ปีที่ 4
2.ออกแบบ
ติดตั้งและ
ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า

153

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

2.1 ออกแบบ
ติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
2.2 ออกแบบ
ติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้ากาลัง
2.3 ออกแบบ
ติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบตู้สวิตช์บอร์ด
2.4 ออกแบบ
ติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
และการต่อลงดิน

2.1 เขียนแบบวิศวกรรม
2.2 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
2.3 วงจรไฟฟ้า
2.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าและการควบคุม
2.5 การผลิต ส่งจ่าย และจาหน่าย
ทางไฟฟ้ากาลัง
2.6 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
2.7 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
2.8 วิศวกรรมการส่องสว่าง
2.9 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
2.10 ออกแบบระบบไฟฟ้า
2.11 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.12 สหกิจ/การฝึกงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

กระบวนการเรียนการสอน
/วิธีสอน
- บรรยาย
- ลงใบงานปฏิบัติ
- เรียนรู้ผ่านรายงานและ
แบบฝึกหัด
-เรียนรู้ผ่านการออกแบบระบบ
จริง ใช้เครื่องมือตรวจสอบและ
การวิเคราะห์ผลที่ได้
-ปฏิบัติงานในสถานประกอบ
ตามหน้าที่ที่พนักงานที่ปรึกษา
มอบหมาย
-เรียนรู้ผ่านการออกแบบการ
ทดลอง การสร้าง และการ
วิเคราะห์ผลที่ได้

วิธีการวัดสมรรถนะ
-แบบทดสอบการออกแบบ ติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานและข้อสอบสภาวิศวกร
-เขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
-การใช้เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้า
-ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้ เช่น หลอดไฟ สวิตช์
เต้ารับ ฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ และติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร
-ต่อวงจรทดสอบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
-ออกแบบระบบไฟฟ้า คานวณหาขนาด การ
เลือก และออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณ
เตือนภัย ระบบสายดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า
ทั้งในโรงงาน อาคารพานิชย์

และนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะมีสิทธิในการสอบเพื่อขอใบประกอบวิ ชาชีพวิศ วกรรมควบคุม
สายงานวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง ระดับภาคีวิศวกร โดยจะต้องมีความสามารถทางานตามทีป่ ระกาศไว้โดยกฎกระทรวง ดังนี้
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ประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยการกาหนดสาขาวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีดังนี้
“ขอ ๗ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศ วกรรมไฟฟา มีดังตอไปนี้
(๑) งานไฟฟากาลัง ไดแก่
(ก) งานใหคาปรึกษาตาม (ข) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ทุกประเภทและทุกขนาด
(ข) งานวางโครงการ
๑) ระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต ๓,๓๐๐ โวลตขึ้น
ไป
๒) ระบบสง ระบบจาหนาย และระบบการใชไฟฟาที ่มีขนาดรวมกันตั้งแต
๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบ
ตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
(ค) งานออกแบบและคานวณ
๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต ๓๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
หรือที่มีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต ๓,๓๐๐ โวลตขึ้นไป
๒) ระบบไฟฟาสาหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากาลังรวมกันตั้ งแต
๒๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกัน ฟาผาสาหรับอาคารสูง
อาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
(ง) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
๑) ระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
หรือทีม่ ีขนาดแรงดันระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
๒) ระบบไฟฟาสาหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟากาลังรวมกันตั้ งแต
๒๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป
๓) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกัน ฟาผาสาหรับอาคารสูง
อาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
(จ) งานพิจารณาตรวจสอบ
๑) ระบบไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ
ที่มีแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป
๒) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกัน ฟาผาสาหรับอาคารสูง
อาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด
(ฉ) งานอานวยการใชระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลโวลตแอม แปร
ขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายในระบบตั้งแต่ ๑๒ กิโลโวลตขึ้นไป”
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