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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0901 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

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

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

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 147 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาที่ใช ้

      หลักสูตรภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

                ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

      ครั้งที ่10/2560 วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมเวียน ครั้งที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

                ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 6.6 สภาวิชาชีพ........................ รับรองหลักสูตร ในการประชุม  

                ครั้งที่ ............ วันที่ .................................. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรไฟฟ้า 

2. วิศวกรโรงงาน 

3. ผูร้ับผิดชอบด้านพลังงาน 

4. วิศวกรโครงการ 

5. วิศวกรออกแบบ 

6. ผูร้ับเหมางานระบบ 

7. ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในต าแหนง่ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายดวงดี แสนรักษ์ 31606006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

2550 

2539 

2 นายณัฐพงษ์ โปธ ิ 35012004XXXXX อาจารย ์ Ph.D 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Electronic and Electrical 

Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Sheffield, United Kingdom 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559 

 

2550 

2546 

3 นางสาวธนาทิพย์ จนัทรค์ง 

 

35099001XXXXX 

 

อาจารย ์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2556 

2550 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2546 

4 นายกรวิน สุวรรณภักดิ ์

 

34499003XXXXX อาจารย ์ M.Eng. 

 

B.Eng 

Electrical and Electronic 

Engineering 

Electrical and Electronic 

Engineering 

University of Bristol, United Kingdom 

 

University of Bristol, United Kingdom 

2548 

 

2544 

5 นางสาววาสนา นาก ุ 15099000XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

6 นายศราวุธ แต้โอสถ 35099008XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร เป็นไปตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ 

       ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยประการหนึ่งได้แก่ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

ซึ่งท าให้มกีารใชเ้ทคโนโลยีในระบบผลติ บทบาทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคีวามส าคัญกับการค้า

ภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ภาคการผลิตต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ต้อง

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ

ประการหนึ่งคือการยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพื่อการหลุดพ้นจากรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงด้วย

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ และปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อตกลง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม สร้าง

สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

       กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554–2563  (ICT 2020) 

ได้ก าหนดเป้าหมายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารจัดเป็น

สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัยภายในปี  

พ.ศ. 2563  โดยมีนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติเป็นกรอบด าเนินการและพัฒนาระบบบรอดแบนด์ให้

สอดคล้องกับบริบทและสภาพพืน้ที่ของประเทศไทย เพื่อใช้ในด้านการศึกษา สาธารณสุข การเฝ้าระวัง

และเตือนภัยพิบัติ  

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศ เป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนีย้ังเป็นโอกาส

ในการพัฒนาธุรกิจ ทั้งด้านสินคา้ บริการและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

       ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงความเลื่อนไหล

ของกระแสวัฒนธรรมโลกเนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งอาจ
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ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อทัศนคติ ความสัมพันธ์ของบุคคล การเรียนรูแ้ละพฤติกรรมของคน จงึมี

ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ห้กับเยาวชนในประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ชีวติรว่มกับผู้อื่น

ภายใต้บริบททางสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้ ปฎิรูประบบการเรียนรูเ้พื่อให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  

                

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ

และภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถใน

การปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้าง

ประโยชน์และแก้ปัญหาภายในสังคมและชุมชน มีคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

       มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก ซึ่งเกี่ยวพันกับการยกสถานะทางสังคมให้ประชาชนในเขต

ภาคเหนือตอนบนมีรายได้เพิ่มขึ้น การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจึงมีพันธกิจที่จะมุ่งเน้นการ

สร้างบัณฑิตใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม มีทักษะทางปัญญา มีทักษะการประยุกต์วิทยาการพืน้ฐาน ทันต่อ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ

ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพงานใน

ท้องถิ่น และสามารถท างานในระดับสากลได้ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  

     001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

     001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

     001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

     001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

     002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

     002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

     003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

     003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

     004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

     004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์  

     241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

     241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

     241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 
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     242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

     244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

     244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

 

     13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3 (2-3-6) 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4 (3-3-8) 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

  13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรทีุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่    

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน
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การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

    

  13.4.2 การจัดการบรหิารหมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียน

การสอนหมวดวิชาวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและให้มีคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าท าหน้าที่ประสานงาน

กับคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ

ดูแลการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาผู้รับผิดชอบรายวิชาและสาขาวิชาวิศวกรรม 

ไฟฟ้าร่วมกันก าหนด โดยให้มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการวิพากษ์ผลการเรียนเพื่อรับทราบปัญหา

อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน 

    

  13.4.3 การจัดการบรหิารหมวดวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นได้ก าหนดนโยบายให้จัดการ

เรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาท าหน้าที่ประสานงานด้านจัดการเรียนการสอนมี

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร และดูแลการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันก าหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเข้าร่วมการวิพากษ์ผลการเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน 

และผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

13.4.4 การบรหิารจัดการรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดเป็นวิชาเฉพาะ

เลือกหรือวิชาเลือกเสรี 

  คณะกรรมการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายในการเปิด

รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา จัดท ารายละเอียดของรายวิชา แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ

อาจารย์ผู้สอน เมื่อสิ้นภาคการศกึษาให้อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานรายวิชาและน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อได้รับ

การเห็นชอบแล้วให้ส่งรายงานดังกล่าวให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่มีนิสิต

ลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศกึษาถัดไป 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      รู้หลักวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตส านึกในคุณค่าของทรัพยากร 

ยึดมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ 

1.2 ความส าคัญ 

      หลักสูตรมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดีมีความรอบรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร สามารถปฏิบัติงานตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ตามยุค

สมัย สามารถสร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สามารถท างานในระดับ

สากลได้ตามวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กล่าวว่า  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็นผู้น าด้านวิทยาการที่ยอมรับระดับชาติและสากล 

      การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 

เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความสามารถตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และ เนื้อหาของ

รายวิชา เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขา วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และระเบียบของคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้

การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 รวมถึง

นโยบายของมหาวิทยาลัย  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     เพื่อผลติบัณฑติให้มคีุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1. สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและสามารถท างานในบริบทของสังคมที่เป็น

พหุวัฒนธรรมได้  

2. สามารถพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า หรอืศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น  

3. สามารถเรียนรูแ้ละปรับตัวใหก้้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มคีวามรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
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2. แผนการปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป

ภายใน 5 ปี 

 รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

1) มรีายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.

2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี 

2) ระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 

 ติดตามประกาศ/ขอ้บังคับ/

ระเบียบของสภาวิศวกร ที่เป็น

ปัจจุบัน 

 การได้รับการรับรอง

หลักสูตรจากสภาวิศวกร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 3 (รายวิชาฝกึงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า) 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศกึษาต้น  เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 

      ภาคการศกึษาปลาย    เดือน มกราคม - พฤษภาคม 

      ภาคการศกึษาฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

      นิสิตมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ าซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการเรียนการสอนในช้ันปีการศึกษาที่ 1 และปัญหาการปรับตัวส าหรับการเรียนใน

ระดับอุดมศกึษาซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายท าใหผ้ลการเรียนใน

ช้ันปีที่ 1 ค่อนขา้งต่ าและน าไปสู่การพน้สภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อแนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลาทั้งในด้านการท ากิจกรรมและการศกึษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย 

2. จัดโครงการปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ก่อนมีการเรียน

ในภาคการศึกษาต้นของช้ันปีที่ 1 

3. มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือนและให้ค าแนะน าแก่นิสิตใหม่ โดย

อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีทะเบียนประวัติของนิสิตที่ตัวเองปรึกษาเพื่อสามารถติดตามผลการ

เรียนและการใชชี้วติในมหาวิทยาลัย 
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       2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     60 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

จ านวนนิสิต 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงินเดือน 1,680,000 2,520,000 4,200,000 5,040,000 5,040,000 

     1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 360,000 540,000 720,000 720,000 720,000 

 2. งบด าเนนิการ      

     2.1 หมวดค่าตอบแทน 100,000 100,000 200,000 300,000 300,000 

     2.2 หมวดค่าใช้สอย 150,000 225,000 360,000 420,000 420,000 

     2.3 หมวดค่าวัสดุ 60,000 90,000 140,000 160,000 160,000 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

 3. งบลงทุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 

 4. งบเงินอุดหนุน 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 

รวมรายจ่าย 7,620,000 9,015,000 11,430,000 12,720,000 7,720,000 

 2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรยีน 

     แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

     ไม่น้อยกว่า 147 หนว่ยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

(มคอ. 1)  

สภาวิศวกร    

พ.ศ. 2558 

หลักสูตร       

พ.ศ. 2555 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมน่้อยกว่า 30 - 30 30 

 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ - - 21 30 

 1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลอืก - - 9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 102 111 111 

 2.1 กลุม่วิชาพืน้ฐานทางภาษา - - 3 - 

 2.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตร ์
- 18 21 21 

 2.3 หมวดวิชาเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า - 84 87 90 

     2.3.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า - ไม่น้อยกวา่ 24 29 30 

     2.3.2 กลุม่วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า - ไม่น้อยกวา่ 24 43 45 

     2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก - - 15 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 6 6 

4. หมวดวิชาบังคับไม่นบัหน่วยกิต - - (6) - 

รวม (หน่วยกิต) ไมน่้อยกวา่ 120 102 147(6) 147 
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3.1.3 รายวิชา           

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า   

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 

30 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

     001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

     001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

     001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

     001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

     002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

     002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

     003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

     003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

     004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

     004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

           

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                       111 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 

     241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

     241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

     241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 
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     242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

     244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

     244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

                   

 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

90 หน่วยกิต 

30 หนว่ยกิต 

     226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

     261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

     261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

     262211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 1 

Electric Circuit Analysis I 

3(3-0-6) 

     262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

     262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2) 

     262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 

     262323 ระบบควบคุม 

Control Systems 

4(3-3-8) 

     264109 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

     264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

     264312 การจดัการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 
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 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

กลุ่มวิชาบังคับ 

45 หนว่ยกิต 

18 หนว่ยกิต 

     262213 การออกแบบวงจรดิจทิัล 

Digital Circuit Design 

3(2-3-6) 

     262214 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 2 

Electric Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 

     262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

Electrical Instruments and Measurements 

3(3-0-6) 

     262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 

     262391 ฝกึงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

Training in Electrical Engineering 

3(0-9-5) 

 

     262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 

1(0-3-2) 

     262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2)  

     262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 

1(0-3-2) 

                          

 

 กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะงาน 

งานไฟฟ้าก าลัง  

 

27 หนว่ยกิต 

     262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 

Electrical Machines I 

3(3-0-6) 

     262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 

Electrical Machines II 

3(3-0-6) 

     262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Power Electronics 

4(3-3-8) 

     262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 

Electrical Power Engineering  Laboratory I 

1(0-3-2) 

     262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า 

Electrical System Design 

3(3-0-6) 
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     262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

Electrical Power System 

3(3-0-6) 

     262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 

Power Plant and Substation 

3(3-0-6) 

     262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 

Electrical Power Engineering  Laboratory II 

1(0-3-2) 

     262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System Protection 

3(3-0-6) 

     262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 

3(3-0-6) 

                   

 งานไฟฟ้าสื่อสาร  27 หนว่ยกิต 

     262271 สัญญาณและระบบ 

Signal and Systems 

3(3-0-6) 

     262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 

Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

     262373 หลักการสื่อสาร 

Principle of Communication 

3(3-0-6) 

     262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 

Communication Engineering  Laboratory I 

1(0-3-2) 

     262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 

Data Communication and  Networking 

3(3-0-6) 

     262376 การสื่อสารดิจิทัล 

Digital Communication 

3(3-0-6) 

     262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรม

สื่อสาร 

Computer Programming and Application Software for 

Communication Engineering 

1(0-3-2) 

     262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 

Communication Engineering  Laboratory II 

1(0-3-2) 

     262478 วิศวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 

3(3-0-6) 



18 

    

   

     262480 การสื่อสารทางแสง 

Optical Communication 

3(3-0-6) 

     262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง 

Communication Network  and Transmission Lines 

3(3-0-6) 

                  

  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                           จ านวนไม่น้อยกว่า 

1)กลุ่มวชิางานไฟฟ้าก าลัง 

ให้นสิิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

15 หนว่ยกิต 

กลุ่มวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering)  

262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ 

Sensors and Transducers 

3(3-0-6) 

262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Control in Power Electronics 

3(3-0-6) 

 262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

Industrial Automation Systems 

3(3-0-6) 

262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Electrical Machine Design 

3(3-0-6) 

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

Electric Drives 

3(3-0-6) 

262431 การควบคุมดิจทิัล 

Digital Control 

3(3-0-6) 

262441 ยานยนต์ไฟฟ้า 

Electric Vehicles 

3(3-0-6) 

262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า 

Electrical Estimation and System Design 

3(3-0-6) 

262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 

Power Switching Converters 

3(3-0-6) 

262497 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม 

Selected Topics in Control Engineering 

3(3-0-6) 

กลุ่มวศิวกรรมพลังงาน (Energy Engineering)  

262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Electrical Machine Design 

3(3-0-6) 
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262441 ยานยนต์ไฟฟ้า 

Electric Vehicles 

3(3-0-6) 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง 

Illumination Engineering 

3(3-0-6) 

262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า 

Electrical Estimation and System Design 

3(3-0-6) 

262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น 

Introduction to Smart Grid 

3(3-0-6) 

262462 ระบบผลติไฟฟ้าแบบกระจาย 

Distributed Generation Systems 

3(3-0-6) 

262463 พลังงานหมุนเวียน 

Renewable Energy 

3(3-0-6) 

262464 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

3(3-0-6) 

262498 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมพลังงาน 

Selected Topics in Energy Engineering 

3(3-0-6) 

กลุ่มวศิวกรรมก าลัง (Power Engineering)  

262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า 

Electrical Estimation and System Design 

3(3-0-6) 

262455 การวิเคราะหท์างคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

Computer Analysis in Electrical Power System 

3(2-3-6) 

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

Electrical Safety 

3(3-0-6) 

262457 การป้องกันฟ้าผา่ 

Lightning Protection 

3(3-0-6) 

262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

Artificial Intelligence Techniques in Power Systems 

3(3-0-6) 

262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น 

Introduction to Smart Grid 

3(3-0-6) 

262462 ระบบผลติไฟฟ้าแบบกระจาย 

Distributed Generation Systems 

3(3-0-6) 
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262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

Selected Topics in Electrical Power Engineering 

3(3-0-6) 

 

 2) กลุ่มวชิางานไฟฟ้าสื่อสาร 

ให้นสิิตเลือกเรียนโดยหน่วยกิตรวมต้องไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

 

262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 

262475 ความรูเ้บือ้งต้นทางปัญญาการค านวณ 

Introduction to Computational Intelligence 

3(3-0-6) 

262485 การเข้ารหัสประยุกต์ 

Applied Coding 

3(3-0-6) 

262488 การสื่อสารเชงิภาพ 

Visual Communications 

3(3-0-6) 

262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร 

Selected Topics in Communication Engineering 

3(3-0-6) 

262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร 

Communication Electronics 

3(3-0-6) 

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

Microwave Engineering 

3(3-0-6)  

262473 การสื่อสารบรอดแบนด์ 

Broadband Communication 

3(3-0-6) 

262483 การสื่อสารดาวเทียม 

Satellite Communication 

3(3-0-6) 

262484 การสื่อสารเคลื่อนที่ 

Mobile Communication 

3(3-0-6) 

   

 

              3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 

 

001102 

 

การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language  

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

      241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

264109 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002202 

 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

262211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 1 

Electric Circuit Analysis I 

3(3-0-6) 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

262213 การออกแบบวงจรดิจทิัล 

Digital Circuit Design 

3(2-3-6) 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจทิลั 

Communication in Digital 

Society 

3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิลั 

Communication in Digital 

Society 

3(2-2-5) 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 

Electric Circuit Analysis II 
3(3-0-6) 262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 

Electric Circuit Analysis II 
3(3-0-6) 

262216 อเิล็กทรอนิกสว์ศิวกรรม 

Engineering Electronics 
4(3-3-8) 262216 อเิล็กทรอนิกสว์ศิวกรรม 

Engineering Electronics 
4(3-3-8) 

262241 เครื่องจักรกลไฟฟา้ 1 

Electrical Machines I 
3(3-0-6) 262271 สัญญาณและระบบ 

Signal and Systems 
3(3-0-6) 

รวม  19  หน่วยกิต รวม  19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 

262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and 

Measurements 

3(3-0-6) 262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and 

Measurements 

3(3-0-6) 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

ประยุกตใ์ช ้

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

ประยุกตใ์ช ้

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 

262342 เครื่องจักรกลไฟฟา้ 2 

Electrical Machines II 
3(3-0-6) 262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทัิล 

Digital Signal Processing 
3(3-0-6) 

262343 อเิล็กทรอนิกสก์ าลัง 

Power Electronics 
4(3-3-8) 262373 หลักการสื่อสาร 

Principle of Communication 
3(3-0-6) 

262347 

 

ระบบไฟฟา้ก าลัง 

Electrical Power System 
3(3-0-6)   264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

รวม  19  หน่วยกิต รวม  18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 

262323 ระบบควบคุม 

Control Systems 
4(3-3-8) 262323 ระบบควบคุม 

Control Systems 
4(3-3-8) 

262345 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 

Electrical Power Engineering  

Laboratory I 

1(0-3-2) 262374 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมสื่อสาร 1 

Communication Engineering  

Laboratory I 

1(0-3-2) 

262346 การออกแบบระบบไฟฟา้ 

Electrical System Design 
3(3-0-6) 262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงขา่ย 

Data Communication and  

Networking 

3(3-0-6) 

262348 โรงไฟฟา้และสถานไีฟฟา้ย่อย 

Power Plant and Substation 
3(3-0-6) 262376 การสื่อสารดิจิทัล 

Digital Communication 
3(3-0-6) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 262377 ภาษาคอมพวิเตอร์และซอฟตแ์วร์

ประยุกตส์ าหรับวศิวกรรมสื่อสาร 

Computer Programming and 

Application Software for 

Communication Engineering 

1(0-3-2) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 
3(x-x-x) 

 

262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 

   264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

รวม  16  หน่วยกิต รวม  17  หน่วยกิต 

 

ภาคฤดูร้อน 

     262391 ฝกึงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

Training in Electrical Engineering 

3(0-9-5) 

(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง) 

 รวม 3 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 

262448 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 

Electrical Power Engineering  

Laboratory II 

1(0-3-2) 262477 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมสื่อสาร 2 

Communication Engineering  

Laboratory II 

1(0-3-2) 

262449 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง 

Power System Protection 
3(3-0-6) 262478 วศิวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 
3(3-0-6) 

262450 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 
3(3-0-6) 262480 การสื่อสารทางแสง 

Optical Communication 
3(3-0-6) 

262492 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 
1(0-3-2) 262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายสง่ 

Communication Network  and 

Transmission Lines 

3(3-0-6) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วศิวกรไฟฟา้ 

Laws and Ethics for Electrical 

Engineers 

1(1-0-2)  262492 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 
1(0-3-2) 

262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วศิวกรไฟฟา้ 

Laws and Ethics for Electrical 

Engineers 

1(1-0-2)  

262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 

รวม  15  หน่วยกิต รวม  15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสาร 

262494 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 
1(0-3-2) 262494 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 
1(0-3-2) 

262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 

262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 

262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 262xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 
3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 
3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 
3(x-x-x) 

รวม  13  หน่วยกิต รวม  13  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101  การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai 

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม      3(2-2-5) 

  Ready English 

  ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

  English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

  Explorative English 

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ตา่งๆ ในบริบทสากลได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผา่นอินเทอร์เน็ต การ

โทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การ

สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including 

trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3(2-2-5) 

  Step UP English 

  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา

และอาชีพ 

  English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

  สิทธิ บทบาทและหนา้ที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จติอาสา ส านกึสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

  Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

  มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

  Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions 
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

  ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจ ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

  Fundamentals of technology:  hardware, software and networking, innovation in 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

  แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

  Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with   accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวิต      3(2-2-5) 

  Arts of Living 

  การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 
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  Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

  ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

  Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

226101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 

  Computer Programming 

  แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรม 

  Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts, program design and development methodology, high- level 

language programming, programming applications for solving engineering problems 

 

241151  แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

  Calculus I 

  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและ

ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การ

ประยุกต์ใชอ้นุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

  Mathematical induction, limit, continuity, derivatives and integral of real-valued and 

vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration, improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear equations 
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241152  แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 

  Calculus II 

  พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ส าดับและอนุกรม การ

กระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน

ค่าจรงิสองตัวแปร 

  Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and 

series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integral, polar 

coordinate system, calculus of real-valued functions of two variables 

 

241253  แคลคูลัส 3        3(3-0-6) 

  Calculus III 

  สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสาม

มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่จรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

  Introduction to differential equations and their applications, lines, planes and surfaces 

in three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications 

 

242101  หลักเคมี        4(3-3-8) 

  Principle of Chemistry 

  สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

  Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

 

244101  ฟิสิกส์ 1        4(3-3-8) 

  Physics I 

  หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวคเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจาก

ความเร่งใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สถานแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ

เคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการ

อนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง 
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สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ

และกฎ 4 ข้อของเทอร์โมไดนามกิส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนตค์วามรอ้น 

  Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration 

in 1 dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton's law of motion, circular 

motion and rigid- body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation law in 

physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light, 

properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4 

rules of thermodynamics, kinetics theory of gases and heat engines 

 

244102  ฟิสิกส์ 2        4(3-3-8) 

  Physics II 

  ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุบนไฟฟ้าบน

ตัวน าแบบต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก 

กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก า เนิดสนามแม่เหล็ก 

เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การ

เหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน าแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ  ทฤษฏีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสกิส์นวิเคลียร์ 

  Electrostatic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on 

various conductors, electrical field from Gauss's law, potential, capacitance and dielectric materials, 

current and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of 

magnetic field from charge motions, Bio-Savart's law and Ampere's law, inductance, source of 

alternative current, alternative current RLC circuits, relativity theory, modern physics, quantum 

physics, atomic physics and nuclear physics 

261101  เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-6) 

  Engineering Drawing 

  การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และ

การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียน

ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การ

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งตน้ 

  Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, 

dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail 

and assembly drawings, basic computer-aided drawing 
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261111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 

  Engineering Mechanics I 

  ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย 

ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่แล ะมวล 

พลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิม

พัลส์และโมเมนตัม 

  Force systems and resultant, equilibrium, structural analysis, centroid and distributed 

forces, friction, principle of virtual work and stability, area and mass moment of inertia, introduction 

to dynamics, kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, work and energy, impulse and 

momentum 

 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน      4 (3-3-8) 

  Fundamental of Electrical Engineering 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแส

และก าลัง หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้

มอเตอร์ หลักการของระบบสามเฟส ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัด

ไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, transformers, 

introduction to electrical machinery, generators, motors and their uses, concepts of three- phase 

systems, method of power transmission, introduction to some basic electrical instruments. 

 

262211  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1      3(3-0-6) 

  Electric Circuit Analysis I 

  องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความ

เหนี่ยวน า และความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรก าลัง

กระแสสลับ ระบบสามเฟส 

  Circuit elements, node and mesh analysis, circuit theorems, resistance, inductance 

and capacitance, first and second order circuits, phasor diagram, AC power circuits, three- phase 

systems. 
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262212  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6) 

  Electromagnetic Fields 

  การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิ

เล็กทริก ความจุ กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก 

ความเหนี่ยวน า สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ 

  Vector analysis, Coulomb’ s law, electric field intensity, Gauss’  law, electrostatic 

fields, conductors and dielectrics, capacitance, convection and conduction currents, resistance, 

magnetostatic fields, magnetic materials, inductance, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s 

equations 

 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล      3(2-3-6) 

  Digital Circuit Design 

  ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความ

ผิดพลาด ตารางความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจรตรรกเชิงผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัล

ติเพลกเซอร์ วงจรเข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิงล าดับ ฟลิป-ฟลอบ วงจรนับ 

รีจิสเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 

  Basics switching circuit theory, Boolean algebra, computer code, error detection, truth 

table, Boolean function simplification methods and combinational logic circuits, multiplexer and 

demultiplexer, encoder and decoder, adder and subtractor circuits, sequential circuits, flip- flops, 

counters, registers, introduction to microprocessor 

 

262214  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 2      3(3-0-6) 

  Electric Circuit Analysis II 

  สมการวงจรไฟฟ้า วงจรเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะหโ์ดยใช้โนดและ

เมช ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟของโบเด การวิเคราะห์โพลและซีโร่ ผลตอบสนองความถี่และตัวกรอง การ

แปลงลาปลาซ การวิเคราะหว์งจรในโดเมนลาปลาซ วงจรขา่ยสองพอร์ต 

  Network equations, linear time invariant circuits, node and mesh analysis, transfer 

functions, Bode plots, pole-zero analysis, frequency response and filter, Laplace transform, Laplace-

domain circuit analysis, Two-port networks 
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262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า       1(0-3-2) 

  Electric Circuits Laboratory 

  การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การจ าลองวงจรเบือ้งตน้ 

  Experiments in electric circuits, electrical instruments and measurements, direct 

current circuits, alternating current circuits, basic circuit simulations 

 

262216  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      4(3-3-8) 

  Engineering Electronics 

  อุปกรณ์กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่

ของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอส

และไบซีมอสทรานซิสเตอร์ โอเปอเรช่ันแนลแอมปลิฟายเออร์และการประยุกต์ใช้งาน โมดูล

แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของ

อุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอส

และไบซีมอสทรานซิสเตอร์ โอเปอเรช่ันแนลแอมปลิฟายเออร์และการประยุกต์ใช้งาน โมดูล

แหล่งจ่ายไฟ ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและ

คุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ วงจรไดโอด วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอสทรานซิสเตอร์ 

วงจรโอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์ โมดูลแหล่งจา่ยไฟ 

  Semiconductor devices, current-voltage and frequency characteristics, analysis and 

design of diode circuits, analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, 

operational amplifier and its applications, power supply module, experiments about semiconductor 

devices, current-voltage and frequency characteristics, diode circuits, BJT, MOS, CMOS and BiCMOS 

transistor circuits, operational amplifier circuits, power supply module 

 

262221  เคร่ืองวัดและการวัดทางไฟฟ้า                  3(3-0-6) 

  Electrical Instruments and Measurements 

  หนว่ยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจ าแนกประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัด 

การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลัง 

การวัดตัวประกอบก าลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวน า และความจุ การวัด

ความถี่และช่วงคาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปลง การปรับเทียบ 

  Units and standard of electrical measurement, instrument classification and  

characteristics, measurement analysis, measurement of current and voltage using analog and digital 
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instruments, power measurement, power factor measurement, energy measurement, the 

measurement of resistance, inductance, and capacitance, frequency and period/ time interval 

measurement, noises, transducers, calibration 

 

262241  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 

  Electrical Machines I 

  พลังงานและการแปลงผันพลังงาน แรงแม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า วงจร

แมเ่หล็ก กระแสไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานและพลังงาน

ร่วมในวงจรแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งเฟสเดียวและสามเฟส วิธีการ

ควบคุมและการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบอุดมคติและแบบใช้

งานจริง วงจรสมมูล หม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับเครื่องมือวัด แนวคิดพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้าหมุน หลักการของการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าเชิงกลในเครื่องจักรกล

ไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและการพันขดลวด คุณลักษณะของ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์กระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็ว

มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้

งาน 

  Energy sources and conversion, magnetic forces, induced voltage, magnetic circuits, 

eddy currents and hysteresis, principles of electromagnetic energy conversion, energy and co-energy 

in magnetic circuits, single- phase and three phase transformer connection, control methods and 

performance of transformer, ideal and practical characteristics of transformers, equivalent circuits, 

transformer for instruments, basic concepts of electric machines, principles of rotating machines, 

principles of electromechanical energy conversion in direct current machines, structures of direct 

current machine and machine winding, characteristics of direct current generator and motor, starting 

methodology of direct current machines, speed control methodology of direct current machines, 

electronic control and applied methodology of direct current machines 

 

262271  สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 

  Signal and Systems 

  สัญญาณและระบบต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่

เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซและการแปลงซี 

การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและระบบ เทคนิคที่ทันสมัยส าหรับวิเคราะห์สัญญาณและระบบวงจรปรับ

สภาพสัญญาณ ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการประมวลสัญญาณดิจิทัล 



39 

    

   

  Continuous time and discrete time signal and systems, linear time invariant systems, 

signal analysis using Fourier transform, Laplace transform, and Z- transform, applications of signal 

and systems, modern techniques in signal and system analysis, signal conditioning circuit, introduction 

to digital signal processing 

 

262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน    3(2-3-6) 

  Creativity and Innovation for Community 

  บทน าสู่เครื่องยนต์นวัตกรรม กระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค์ การตกีรอบโจทย์ปัญหา

ของชุมชน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเชิ ง

สร้างสรรค ์การพัฒนาข้อเสนอโครงงานขนาดเล็กส าหรับผลิตนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

  Introduction to innovation engine, process of creative thinking, framing community 

problems, process of applying knowledge on engineering and related interdisciplinary for creative 

solution, development of mini project proposal for conducting innovation for community 

 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้    3(2-3-6) 

  Microcontrollers and Applications 

  ไมโครคอนโทรลเลอร์เบือ้งตน้  หน่วยความจ า  อินพุต/เอาตพ์ุต และอุปกรณ์รอบข้าง  

เครื่องมอืส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์  ตัวแปลโปรแกรมและแก้จุดบกพร่อง  ระบบขัดจังหวะ  

การตอ่ประสานของตัวรับรู้และอุปกรณ์การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทลเลอร์ในระบบ  อัตโนมัติและ

ควบคุม 

  Introduction to microcontrollers, Memory, I/Oand Peripheral, Development tools for 

microcontroller, Compilers and debuggers, Interrupt systems, Interfacing of sensors and devices, 

applications of microcontrollers in automation and control systems.  

 

262323 ระบบควบคุม        4(3-3-8) 

  Control Systems 

  แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจ าลองของระบบบนปริภูมิ

เวลาและปริภูมิความถี่ แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบ

อันดับสอง การควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการ

ควบคุมป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีการของการทดสอบเสถียรภาพ 

  Mathematical models of systems, transfer function, system models on time domain  

and frequency domain, dynamic models and dynamic responses of systems, first and second order 
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systems, open- loop and closed- loop control, feedback control and sensitivity, types of feedback 

control, concepts and conditions of system stability, methods of stability test 

 

262342 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2       3(3-0-6) 

  Electrical Machines II 

  การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแมเ่หล็กหมุน โครงสร้าง

ทั่วไปของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การ

ควบคุมและการประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การต่อขนานมอเตอร์แบบซิงโครนัส 

โครงสร้างและคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส การ

ควบคุมและการประยุกต์ใช้งานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า มอเตอร์ส าหรับงานพิเศษ 

หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์เหนี่ยวน าเชิงเส้น วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสและมอเตอร์

ซิงโครนัส การป้องกันของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะหเ์ครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่

อยู่ตัว 

  Energy conversion of alternating current machines, rotating field, general structures 

of alternating current machines, characteristics of synchronous machines, control and applied 

methodologies of synchronous machines, steady state performance, parallel methods of synchronous 

motors, structures and characteristics of single- phase and three phase induction machines, control 

and applied methodologies of induction machines, special alternating current machines, principles of 

induction linear motors, starting methods of three phase induction and synchronous motors, protection 

of machines, analysis of machines in unsteady state 

 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       4(3-3-8) 

  Power Electronics 

 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง หลักการของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

ชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลง

ผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ - วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็น

ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

 Characteristics of power electronics devices, principles of power converters, AC to DC 

converter, DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC converter, experiments about 



41 

    

   

characteristics of power electronics devices, power converters - AC to DC converter, DC to DC 

converter, AC to AC converter, DC to AC converter 

  

262345  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1      1(0-3-2) 

Electrical Power Engineering Laboratory I 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์ 

Experiments about transformer characteristics, direct current machines, alternating 

current machines, synchronous motor, synchronous generator, motor control 

 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า      3(3-0-6) 

  Electrical System Design 

  แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบ กฎและมาตรฐาน รูปแบบการจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า 

สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องส าเร็จ การค านวณโหลด การปรับปรุง

ตัวประกอบก าลังและการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า 

การออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการโหลด รายการสายป้อนและประธาน ระบบก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การ

ค านวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดินส าหรับการตดิตั้งทางไฟฟ้า 

  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 schedule, feeder and main schedule, emergency power system, short circuit calculation, 

grounding system for electrical installation 

 

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง       3(3-0-6) 

  Electrical Power System 

  โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรก าลังกระแสสลับ ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและแบบจ าลอง ลักษณะเฉพาะหม้อแปลงก าลังและแบบจ าลอง พารามิเตอร์สายส่ง

และแบบจ าลอง พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจ าลอง หลักมูลของการไหลภาระ หลักมูลของการค านวณ

ความผิดพร่อง 

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

characteristics and models, power transformer characteristics and models, transmission line 
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parameters and models, cable parameters and models, fundamental of load flow, fundamental of 

fault calculation 

 

262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย      3(3-0-6) 

  Power Plant and Substation 

  เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย 

บริภัณฑ์ของสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่า

ส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบต่อลงดิน 

  Load curve, diesel power plant, steam power plant, gas turbine power plant,  

combined cycle power plant, hydro power plant, nuclear power plant, renewable energy sources, 

type of substation, substation equipment, substation layout, substation automation, lightning 

protection for substation, grounding systems 

 

262372 การประมวลผลสัญญาณดจิทิัล     3(3-0-6) 

  Digital Signal Processing 

  สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชัน

และการประมาณค่าในช่วง  การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความ

น่าจะเป็นในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนอง

อิมพัลส์จ ากัดและไม่จ ากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัวกรอง การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนื่อง แนะน า

การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เช่น การประมวลผลภาพ การประมวลผลทาง

เสียงพูดและเสียง การประมวลผลแบบแถวล าดับและอื่นๆ 

  Continuous- time and discrete- time signals, spectral analysis, decimation and  

interpolation, sampling rate conversion, DFT, probabilistic methods in DSP, design of FIR, IIR digital 

filters, multirate systems and filter Banks, Discrete Wavelet Transform, introduction to some DSP 

applications such as image processing, speech and audio processing, array processing and further 

current applications. 

 

262373 หลักการสื่อสาร       3(3-0-6) 

  Principle of Communication 

  รูปแบบการสื่อสาร แบบมีสายหรือสายเคเบิลและแบบไร้สายหรือคลื่นวิทยุ  หลักการ

เบือ้งตน้เกี่ยวกับสัญญาณและระบบ  สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการ
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แปลงอนุกรมฟูเรียร์  การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีหรือ

ดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม  สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด์  

ทฤษฎีสุ่มไนควิสและการควอนไตเซซั่น  การมอดูเลตแอนะล็อกพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) 

การมอดูเลตเดลต้า (ดีเอ็ม)  การมัลติเพล็กซ์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสายส่ง  การแพร่กระจาย

คลื่นวิทยุ  ส่วนประกอบและการสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ  การสื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารใยแก้วน า

แสง 

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

system, spectrum of signal and applications of Fourier series and transform, analog modulation, AM, 

DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM, noises in analog communication, binary baseband modulation, 

Nyquist's sampling theory and quantization, pulse analog modulation, PCM, DM, multiplexing 

techniques, introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave components and 

communication, satellite communications, optical communication. 

 

262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1      1(0-3-2) 

  Communication Engineering Laboratory I 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม เอฟเอ็ม ลักษณะเฉพาะของ

สายน าสัญญาณ การหนว่งทางเวลาของสายน าสัญญาณ การแมตช์อิมพีแดนซ์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

มอดูเลตสัญญาณดิจทิัล 

  Experiments about analog modulations, AM, FM, transmission line characteristics, 

time delay of transmission line, impedance matching, digital modulations 

 

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย     3(3-0-6) 

  Data Communication and Networking 

  หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของ

เครือขา่ยข้อมูลแบบช้ัน โปรโตคอลและการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่ง

ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการส่งข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการ

ไหลของข้อมูล การควบคุมข้อผิดพลาด ระบบเครือข่ายข้อมูลบริเวณเฉพาะที่ การเชื่อมต่อเครือข่าย

แบบสลับช่องทางการสื่อสาร การเลือกเส้นทางในเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล การรักษาความปลอดภัย

ของระบบเครือข่ายข้อมูล ระบบเครือข่ายข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและระบบของการสื่อสาร

ข้อมูล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล 

  Introduction to data communications and networks, layered network architecture, 

point-to-point protocols and links, delay models in data networks, medium-access control protocols, 
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flow control, error control, local area network, switching network, routing in data networks, network 

security, cloud network, architecture and system, standards. 

 

 

 

 

262376 การสื่อสารดิจิทัล       3(3-0-6) 

  Digital Communication 

  ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม  ช่องสัญญาณ  แถบความถี่ไนควิสต์น้อย

ที่สุด  การตรวจจับสัญญาณ  สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาวแบบบวก  การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล  

ซิกมาเดลต้า  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  การซิงโครไนเซซั่น  อีเควไลเซซั่น  หลักการเบื้องต้นของ

ทฤษฎีข่าวสารข้อมูล  การเข้ารหัสแหล่งก าเนิด  การเข้ารหัสช่องสัญญาณ  ระบบช่องสัญญาณและ

คลื่นพาห์แบบหลายทาง  เทคนิคการกระจายสเปกตรัม  การจางหายของสัญญาณจากการแพร่หลาย

เส้นทาง 

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

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

analysis, synchronization, equalization, introduction of information theory, source coding, channel 

coding, multichannel and multicarrier systems, spread spectrum techniques, multipath fading 

channels. 

 

262391  ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า     3 (0-9-5) 

  Training in Electrical Engineering 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving working skills on electrical 

engineering in private or government sectors 

 

262424          ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ                                                        3(3-0-6) 

                    Sensors and Transducers 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการวัดและอุปกรณ์ควบคุม ตัวแปลงแบบแอนะลอกและดิจทิัล  

เทคนิคการวัดแรงดัน อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของของไหลรวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิ 

มิเตอร์ทุติยภูมิและวิธีการพิเศษ การวัดอุณหภูมิรวมถึงวิธีการที่ไม่ใช่ไฟฟ้าวิธีการไฟฟ้าและวิธีการแผ่
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รังสี รูปแบบของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยอ้อม

รวมถึง วิธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัวควบคุมในปัจจุบัน 

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 

 

262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนกิส์ก าลัง    3(3-0-6) 

  Control in Power Electronics 

  วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็ม หลักการควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

แบบพีดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบแหล่งจ่ายแรงดัน การ

ควบคุมพีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเรคติไฟร์เออร์ การควบคุมวงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็มด้วยการควบคุมแบบชาญฉลาด 

  PWM converters, control strategies for PWM converters, PWM techniques for voltage 

source converters, control of PWM inverter, control of PWM rectifiers, intelligent control for power 

converters. 

 

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

  Industrial Automation Systems 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมในอุตสาหกรรม เงื่อนไขสัญญาณแอนะล็อก 

เงื่อนไขสัญญาณดิจิทัล ตัวตรวจรู้และตัวแปลง ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุม

ล าดับ ตัวควบคุมตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การท าโปรแกรมพีแอลซี การต่อประสานพีแอล

ซี การประยุกต์พีแอลซีในระบบอัตโนมัติ 

  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 

 

262427          การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                                                  3(3-0-6) 

                     Electrical Machine Design 
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   การออกแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับเครื่องจักรกล เช่น การพัฒนาความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ของ ขนาดและพิกัดของเครื่องจักรกล การแนะน าหลักการและเทคนิคของการออกแบบ

การพันอย่างเหมาะสม เทคนิคการออกแบบเครื่องจักรกลแบบแม่เหล็กถาวรและการค านวณค่าความ

เหนี่ยวน า  

Electromagnetic design of rotating machines, such as to develop an understanding of  

the relationship between dimensions and rating of machines, to introduce the optimal principles and 

techniques of winding design, to develop techniques for the design of permanent magnet machines, 

and to calculate representative winding reactance 

 

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 

  Electric Drives 

  องค์ประกอบการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า คุณลักษณะของโหลดชนิดต่างๆ ขอบเขตการ

ท างานของการขับเคลื่อน วิธีการต่างๆของการหยุดมอเตอร์ การส่งก าลังและการเลือกขนาด 

คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ การขับเคลื่อนมอเตอร์ดีซี การขับเคลื่อน

มอเตอร์เอซี ระบบขับเคลื่อนแบบเซอร์โว การประยุกต์การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

  Electric drive components, load characteristics, operating region of drives, braking 

methods of motors, power transmission and sizing, torque- speed characteristics of electric motors, 

DC motor drives, AC motor drives, servo drives systems, applications of drives in industrial automation 

 

262431          การควบคุมดิจทิัล       3(3-0-6) 

                    Digital Control 

                    ทฤษฎีพื้นฐานของการชักตัวอย่างและการควอนไทช์ การวิเคราะห์โดเมนความถี่ การ

แปลงซี ผลตอบสนองช่ัวครู่และการวิเคราะห์ค่าผดิพลาดของระบบ หลักเกณฑ์การแปลงแอนะล็อกเป็น

ดิจิทัล หลักเกณฑ์การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุมข้อมูล

ชักตัวอย่าง การวิเคราะหป์ริภูมิสถานะ  สมการปริภูมิสถานะ การหาผลเฉลยสมการปริภูมิสถานะ 

                    Basic concepts to sampling and quantization methods, frequency domain analysis, 

Z-transform, transient response and error analysis of the systems, analog to digital transformation, 

digital to analog transformation, general methodologies to design sampled data control systems, state 

space analysis, state space equations, solutions of state space equations 

 

262441  ยานยนต์ไฟฟ้า        3(3-0-6) 

  Electric Vehicles  
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  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ

ปลั๊กอินไฮบริด คอนเวอร์เตอร์ก าลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยาน

ยนต์ไฟฟ้า การอัดประจุแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า วิธีการควบคุมก าลังไฟฟ้าและการจัด

การพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า 

  Introduction to electric vehicles, hybrid electric vehicles, plug- in hybrid electric 

vehicles, power converters and electric motor drives, electric vehicle energy storage systems, electric 

vehicle battery charging, vehicular power control strategy and energy management 

 

262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2     1(0-3-2) 

  Electrical Power Engineering Laboratory II 

  การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง 

หม้อแปลงแรงดันและหมอ้แปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การป้องกันสายส่ง การตอ่ลงดิน 

  Experiments about characteristics of generator, three- phase transformer and 

transmission line, voltage and current transformers, protective relays, transmission line protection, 

grounding 

 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 

  Power System Protection 

  พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกัน

และระบบการป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกัน

สายส่งโดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบน าร่อง การป้องกันมอเตอร์ การ

ป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันเขตบัส หลักการเบือ้งตน้เกี่ยวกับอุปกรณ์

ป้องกันดิจิทัล 

  Fundamental of protection practices, instrument transformer and transducers,  

protection devices and protection systems, overcurrent and earth fault protection, differential 

protection, transmission line protection by distance relaying, transmission line protection by pilot 

relaying, motor protection, transformer protection, generator protection, bus zone protection, 

introduction to digital protection devices 

 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง       3(3-0-6) 

  High Voltage Engineering 



48 

    

   

  การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง การผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ 

เทคนิคการวัดแรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของสนามไฟฟ้า การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส 

ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผา่และการป้องกัน การจัดสัมพันธ์ของฉนวน 

  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 protection, 

insulation coordination 

 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง      3(3-0-6) 

  Illumination Engineering 

  ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณแสงสว่าง แสงและสีของแสง หลอด

ไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า การวัดแสงสว่าง การควบคุมแสง คุณสมบัติทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การ

ค านวณและออกแบบระบบแสงสวา่งภายในและภายนอกอาคาร 

  Electromagnetic radiation quantities, photometric quantities, light and color of lighting, 

fittings and lamps, measurements of light, light control, optical properties of construction materials, 

lighting calculations and design for interior and exterior building 

 

262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า    3(3-0-6) 

  Electrical Estimation and System Design 

  แบบระบบไฟฟ้าและข้อก าหนดประกอบแบบ แผนภาพเส้นเดียว แผนภาพไรเซอร์และ

แผนภาพรีเลย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้าย

ทางออก การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรียมขอ้มูล ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแตง่ราคา 

การวิเคราะหท์างดา้นแรงงานและตัวอย่างการประมาณราคา 

 Electrical drawing and specification, single line diagram, riser diagram and relay diagram, 

telephone system, fire alarm system, emergency light system and lighting  exit, estimate quantity, 

pattern of data preparation, fundamental prices, labor prices, modify price units, analysis of labor 

and price estimation examples 

 

262455 การวเิคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง   3(2-3-6) 

  Computer Analysis in Electrical Power System 

  การจ าลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง การวิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษา

ระบบที่เกิดความผิดพร่อง การจ าลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง การวิเคราะห์สภาวะช่ัวครู่ทาง
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แม่เหล็กไฟฟ้า การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง การทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับการประยุกต์ในระบบไฟฟ้าก าลังและการจ าลองกรณีศึกษา 

  Modeling of power system components, load flow analysis, faulted system studies, 

modelling of power system stability, analysis of electromagnetic transients, state estimation in power 

system, computer laboratory sessions on use of application software and sample studies 

 

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 

  Electrical Safety 

  อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการ

บาดเจ็บ ไฟฟ้าดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต (อีเอสดี) ประกายไฟจาก

อาร์กไฟฟ้าและการป้องกัน การแยกทางไฟฟ้า การตอ่ลงดินในทางปฏิบัติ การตอ่ฝากและการชิลด์ การ

ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร แนวทางความปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับระบบ

แรงดันต่ าและแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ท างาน 

  Electrical Hazards and safety measures, causes of electrical accidents and injuries,  

electric shock, step and touch potentials, electrostatic discharge ( EDS) , electrical arc flash and 

protection, electrical isolation, practical grounding, bonding and shielding, electrical safety testing, 

circuit protection devices, electrical safety guidance for low- voltage and high- voltage systems, 

electrical safety in the workplaces 

 

262457          การป้องกันฟ้าผ่า                                                                      3(3-0-6)  

                     Lightning Protection 

    ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จฟ้าผ่า ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 

ระบบการป้องกันฟ้าผา่ภายใน การป้องกันฟ้าผา่สายส่ง การป้องกันฟ้าผา่เสาโทรคมนาคม การทดสอบ

แรงสูงและกระแสสูง แบบจ าลองล าฟ้าผา่ย้อนส าหรับการประยุกต์ด้านวิศวกรรม 

Lightning parameters, protection against lightning surges, external lightning  

protection system, Internal lightning protection system, lightning protection of transmission lines, 

lightning protection of telecommunication towers, high-voltage and high-current testing, return 

stroke models for engineering applications 

 

262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 

  Artificial Intelligence Techniques in Power Systems 
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  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานความรู้  ฟัซซีลอจิก โครงข่าย

ประสาทเทียม การค านวณเชิงวิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ระบบฐานความรู้ส าหรับการแสดง

สภาวะ  วิธีปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการควบคุมแรงดันและการควบคุมความถี่ วิธีปัญญาประดิษฐ์

ส าหรับระบบการป้องกัน โครงขา่ยประสาทเทียมส าหรับการประมาณความปลอดภัยสถิต การวางแผน

ซ่อมบ ารุงส าหรับโครงข่ายสายส่งก าลังโดยใช้การโปรแกรมพันธุกรรม ระบบอัจฉริยะส าหรับการ

พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า 

  Introduction to artificial intelligence techniques, knowledge – based systems, fuzzy 

logic, artificial neural networks, evolutionary computing, genetic algorithm, knowledge – based 

systems for condition monitoring, artificial intelligence techniques for voltage control and frequency 

control,  artificial intelligence techniques for protection systems, artificial neural network for static 

security assessment, scheduling maintenance of electrical power transmission networks using genetic 

programming, intelligent systems for electric demand forecasting 

 

262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง     3(3-0-6) 

  Power Switching Converters 

  พื้นฐานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิงชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

แบบสวิตชิงชนิดมีหม้อแปลง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบอินเตอร์ลีฟ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบ

สวิตช์คาปาซิเตอร ์การควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การวิเคราะหท์างพลวัตรของวงจร

แปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การจ าลองการท างานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การ

ออกแบบวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 

  Basic switching converter topologies, transformerized switching converters, 

interleaved converters, switched capacitor converters, control schemes of switching converters, 

dynamic analysis of switching converters, simulation of switching converters, switching converter 

design 

 

262461  สมาร์ตกรดิเบื้องต้น                                            3(3-0-6) 

Introduction to Smart Grid 

สมาร์ตกริดเบือ้งต้น โครงสร้างของสมาร์ตกริด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สมาร์ตมิเตอร ์การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน ระบบสะสมพลังงาน การบริหารจัด

การพลังงานและควบคุมในสมาร์ตกริด 

Introduction to smart grid, configuration of smart grid, information and  
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communication technology, smart meter, distributed generation from renewable energy, energy 

storage system, energy management and control in smart grid 

 

262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย      3(3-0-6) 

  Distributed Generation Systems 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจาย เทคโนโลยีแบบทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน การเชื่อมโยงกริด ผลกระทบทางเทคนิคของการ

ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย โพรไฟล์แรงดัน ความเชื่อถือได้ การป้องกัน 

การไหลของโหลด สมาร์ตกริด ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 

  Introduction to distributed generation, technologies of distributed generation, 

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 

 

262463 พลังงานหมุนเวียน       3(3-0-6) 

  Renewable Energy 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบพลังงานและทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของ

ทรัพยากรหมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบทั่วไปกับพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียน เชน่ ดวงอาทิตย์ ลม มวลชวีภาพ ความรอ้นใต้พิภพ แก๊สชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงาน

คลื่น เซลล์เชื้อเพลิง ตัวสะสมพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน ลักษณะ

ทางเศรษฐศาสตร ์

  Introduction to energy systems and renewable energy resources, potential of 

renewable resources, 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 

 

262464 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 

  Energy Conservation and Management 

  หลักการเบื้องต้นของประสิทธิภาพพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงานใน

อาคารและอุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับของการอนุรักษ์พลังงาน การ

วิเคราะห์และการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้ประสิทธิภาพพลังงานใน

ระบบแสงสว่าง การท าความร้อนและการระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์
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อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การวัดและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และ

การจัดการพลังงาน 

  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 

262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร         3(3-0-6) 

  Communication Electronics 

  การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรการมอดูเลตแอมพลิจูด วงจรการมอดูเลต

ความถี่ วงจรการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล วงจรการสื่อสาร วงจรการเข้ารหัส วงจรการส่งแบบดิจิทัล 

วงจรสื่อสารเครือขา่ย สายส่ง การแผ่ของคลื่น สายอากาศ ท่อนาคลื่นและเรดาร์ ไมโครเวฟและเลเซอร์ 

โทรทัศน์ เส้นใยน าแสง 

  Fundamentals of communication electronics, amplitude modulation circuits, frequency 

modulation circuits, digital modulation circuits, communication circuits, coding circuits, digital 

transmission circuits, network communication circuits, transmission lines, wave propagation, 

antennas, waveguides and radar, microwaves and lasers, television, optical fiber 

 

262473 การสื่อสารบรอดแบนด์      3(3-0-6) 

  Broadband Communication 

  หลักการของโครงข่ายการสื่อสารแบบบรอดแบนด์ส าหรับระบบสลับวงจรของ

ชุมสายโทรศัพท์ โทรศัพท์แบบวีโอไอพี  โครงสรา้งพื้นฐานของเครอืข่ายวงกว้าง เอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดี

ไอ ดีเอสแอล และเทคนิคในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอสดีเอช วิศวกรรมทราฟิกและคุณภาพ

การบริการ เอฟไอทีเอช ระบบเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ โครงข่ายดีดับเบิ้ลยูดีเอ็ม 

ทฤษฎีของการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าส าหรับแถบความถี่แคบ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ มาตรฐาน

ของโครงข่ายบนพืน้ฐานของการสื่อสารผา่นสายไฟฟ้า 

  Principles of broadband communication networks for switching telephone system, 

VoIP telephone, WAN infrastructure, ATM, VPN, FDDI, DSL and current techniques, Internet, intranet, 

SDH, traffic engineering and QoS, FITH, WLANS, PON DWDM network, theory of power line 

communications ( PLC)  for narrowband, broadband communications, standards of PLC- based 

Networking. 
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262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการค านวณ    3(3-0-6) 

  Introduction to Computational Intelligence 

  ภาพรวมของปัญญาทางการค านวณ โครงขา่ยประสาทเทียม ฟัซซีลอจกิ ขั้นตอนวิธีเชิง

พันธุกรรม และอื่นๆ บทน าเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร การประยุกต์ใช้ปัญญาทางการค านวณใน

งานโครงขา่ยโทรคมนาคม 

  An overview of computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy logic, 

genetic algorithms etc, an introduction of machine learning, application of computational intelligence 

in telecommunications networks 

 

262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร 1(0-3-2) 

  Computer Programming and Application Software for Communication 

Engineering 

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค านวณและการจ าลอง 

  Computer programming and application software related to electrical communication 

engineering, application software for calculation and simulation 

 

 

262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2      1(0-3-2) 

  Communication Engineering Laboratory II 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล คุณสมบัติของการกระจายคลื่นของ

สายอากาศแบบลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศแบบอูดะ-ยากิ สายอากาศ  

แบบล็อก-พิรอิอดิก สายอากาศแบบแอพพะเจอร ์สายอากาศแบบไมโครสตริพ การวัดสายอากาศ 

  Experiments about digital modulations, radiation properties of linear wire antenna, 

linear array antenna, Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, aperture antenna, microstrip antenna, 

antenna measurement 

 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 

  Antenna Engineering 

  ทฤษฎีเบือ้งต้นและนิยาม  แหล่งกระจายคลื่นทุกทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม 

ทิศทางและอัตราขยาย   ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์ขาเข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่าน

ของฟริส การกระจายคลื่นจากส่วนกระแส  ผลกระทบเนื่องจากพื้นดิน คุณสมบัติของการกระจายของ
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สายอากาศแบบเส้น  สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบยากิ-อูดะและ สายอากาศแบบล็อก-พิริ

ออดิก สายอากาศยุคใหม่ส าหรับการประยุกต์ใชใ้นปัจจุบัน การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ 

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

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

equation, radiation from current elements, ground effects, radiation properties of wire antenna, array 

antenna, Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna, aperture antenna, microstrip antenna, modern 

antenna for current applications, antenna characteristics measurement 

 

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6)  

  Microwave Engineering 

  ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การ

วิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์ แรงดันสมมูลและกระแสสมมูล เมทริกซ์เอส กราฟการไหล

สัญญาณ การแมทช์และปรับค่าอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งพลังงานและไดเรคชันนอล 

คัปเปลอร์ ตัวกรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจาย

ไมโครเวฟ พื้นฐานการวัดค่าไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้ 

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

waveguides, microwave network analysis, impedance and equivalent voltage and current, the s 

matrix, signal flow graphs, impedance matching and tuning, microwave resonators, power dividers 

and directional couplers, microwave filters, point-to-point microwave link, radar system, microwave 

propagation, basic of microwave measurement, applications 

 

262480 การสื่อสารทางแสง       3(3-0-6) 

  Optical Communication 

  ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจายคลื่น  โครงสร้างและ

ชนิดของเส้นใยแก้วน าแสง  พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง  การผลิตเส้นใยแก้วน าแสง  ชนิดของ

สายใยแก้วน าแสง  การส่งสัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง  การรับสัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง  การลด

ระดับของสัญญาณ  การลดทอนและการกระจายของแสงในการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง  ตัวทวน

สัญญาณและตัวขยายสัญญาณในใยแก้วน าแสง  การค านวณการเชื่อมต่อสัญญาณ  การมัลติเพล็กซ์

ในระบบการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง  ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียง

เป็นสัญญาณแสงผ่านใยแก้วน าแสง 

  Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions, structure and types of 

optical fiber, optical fiber parameters, optical fiber production, optical cable types, optical transmitters, 
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optical receivers, signal degradations, attenuation and dispersion in fiber link, optical repeaters and 

amplifiers, link budget calculation, multiplexing in optical link system, introduction to FTTX 

 

 

 

262481  โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง     3(3-0-6) 

  Communication Network and Transmission Lines 

  การสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย  โครงข่ายการสื่อสารแบบมีสาย  ความสัมพันธ์

เมตริก Y,Z,F,G,H  วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ  การแปลงโครงข่าย  ปริมาณการส่งผ่าน  เทคนิค

วงจรการส่งสัญญาณ  ตัวกรองคลื่น  ตัวลดทอน  การแมตช์อิมพีแดนซ์  ทฤษฎีสายส่ง  สมการ  วิธี

แก้ปัญหาส าหรับความถี่ต่ า  ความถี่กลาง  และความถี่สูง  ค่าคงที่อันดับหนึ่งและอันดับสอง  คลื่นตก

กระทบและคลื่นสะท้อน  อัตราส่วนคลื่นนิ่ง  คุณสมบัติของสายส่ง  สายส่งที่มีการสูญเสียและไม่มีการ

สูญเสีย  การสะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ  สัญญาณรบกวนกันเองจากต้นทางของสัญญาณและ

ปลายทางของสัญญาณ  การส่งสัญญาณที่แตกต่าง  องค์ประกอบของสาย  ชนิดของสาย  สายหุ้มคู่

บิด  สายโคแอกเชียล  มาตรฐานสายปัจจุบัน 

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

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

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

theory, equation, solution for low, medium, high frequencies, primary and secondary constant, 

incident and reflected waves, standing wave ratio, line characteristics for open, short, terminated 

load, lossless, and lossy lines, reflections in time domain, bounce diagrams, near- end and far- end 

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

cable, current cable standards 

 

262483 การสื่อสารดาวเทยีม       3(3-0-6) 

  Satellite Communication 

  หลักการพื้นฐานของการสื่อสารดาวเทียม การค านวณมุมเงยและมุมทิศของ

สายอากาศภาคพื้นดิน การค านวณอัตราส่วนคลื่นพาหะต่อสัญญาณรบกวนของสว่นเชื่อมโยงขาขึ้นและ

ขาลง การพัฒนาของดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ อินเตอร์-มอดูเลชัน ระบบ

เอฟดีเอ็มเอและทีดเีอ็มเอ ระบบยานอวกาศ สถานีภาคพื้นดิน หลักพื้นฐานการออกแบบการสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม ระบบติดตามดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตัวขยายสัญญาณรบกวนต่ า ตัวขยาย

ก าลังสูง วีเอสเอที เอ็มเอสเอที 
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  Basic principles of satellite communications, azimuth and elevation angles of ground 

antenna, calculation of carrier to noise ratio of uplink and downlink, development of satellites, satellite 

orbit, multiplexing techniques, Inter-modulation, FDMA and TDMA systems, spacecraft system, 

ground station, basic principles of satellite communication design, satellite tracking system, satellite 

television system, low noise amplifier, high power amplifier, VSAT,  MSAT 

262484 การสื่อสารเคลื่อนที่       3(3-0-6) 

  Mobile Communication 

  ระบบการสื่อสารไร้สาย หลักการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณลักษณะและ

ผลกระทบของการแพร่ของสัญญาณวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต  การเข้ารหัสเสียง การเข้ารหัส

ช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้ เทคนิคการมัลติเพลกซ์ส าหรับการสื่อสารแบบไร้สาย ส่วนประกอบในการ

เชื่อมตอ่ส าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาตรฐานของการสื่อสารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปัจจุบัน 3G 

4G 5G และถัดไปหลังจากนั้น ระบบเซลลูล่าร์ วิธีการเข้าถึงหลายทางและการจัดการคลื่นรบกวน ความ

จุของช่องสัญญาณไร้สาย ความจุของช่องสัญญาณแบบผู้ใช้หลายราย ระบบหลายขาเข้าและหลายขา

ออก 

  Wireless communication system, theory, principle of mobile communication system, 

characteristic and impact of radio propagation, modulation techniques, speech coding, diversity 

channel coding, multiplexing technique, interconnection components for mobile communication 

system, standards of current mobile communication, 3G, 4G, 5G and beyond, cellular systems, 

multiple access and interference management, capacity of wireless channels, multiuser capacity, 

MIMO system 

 

262485 การเข้ารหัสประยุกต์       3(3-0-6) 

  Applied Coding 

  พืน้ฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูลและการเข้ารหัสแหล่งก าเนดิ ความจุ

ช่องสัญญาณ รหัสด าเนินความยาวจ ากัด รหัสแก้ความผิดพลาดแบบบล็อกเชงิเส้น รหัสวน รหัสคอน

โวลูชัน การมอดูเลตรหัสเทรลิส วิทยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฎีการเข้ารหัสของแชนนอน 

  Fundamentals of information theory, data compression and source coding, channel 

capacity, run- length- limited codes, linear block errorcorrecting codes, cyclic codes, convolutional 

codes, trellis-coded modulation, cryptography, Shannon’s coding theorems 

 

262488 การสื่อสารเชิงภาพ       3(3-0-6) 

  Visual Communications 
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  พื้นฐานของทัศนสื่อสารและโทรทศน์ ทฤษฎีสารสนเทศ แบบจ าลองระบบการมองเห็น

ของมนษย์ การเข้ารหัสภาพสองระดับ การเข้ารหัสภาพโดยใช้การแปลง รูปแบบของวีดิทัศน์และการ

แทน การชักตัวอย่างวีดิทัศน์ การเข้ารหัสวีดิทัศน์และการประมาณการเคลื่อนที่ การเข้ารหัสวีดิทัศน์

เปลี่ยนแปลงสเกลได้ มาตรฐานการบีบอัดวีดิทัศน์ การประมวลผลล าดับภาพสเตริโอและหลายมุมมอง 

การควบคุมความผิดพลาดในการสื่อสารวีดิทัศน ์วีดิทัศนบ์นอินเทอร์เน็ตและเครือขา่ยไร้สาย 

  Fundamental of visual communication and television, information theory, models of 

human vision system, bi- level image coding, transform image coding, video formation and 

representation, video sampling, video coding and motion estimation, scalable video coding, Video 

compression standards, stereo and multi- view sequence processing, error control in video 

communications, video over internet and wireless networks 

  

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1      1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Project I 

  การเตรียมความพร้อมส าหรับท าโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้า

ข้อมูลเพื่อการท าโครงงาน การน าเสนอ การน าเสนอความคืบหนา้ของโครงงาน 

  Preparation for electrical engineering project, study and research for the project, 

presentation, presentation of the progress of the project 

 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรไฟฟ้า   1(1-0-2)  

  Laws and Ethics for Electrical Engineers 

  กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม กรณีศกึษา ผลกระทบอันเนื่องจากความไม่รูใ้นตัวกฎหมายและจรรยาบรรณ 

  Laws and regulations involved with electrical engineering works, ethics for engineers, 

case studies, effects due to ignorance of laws and ethics 

 

262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2      1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Project II 

  การวิจัยและการพัฒนาโครงงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

และการน าเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน 

  Research and development of project in electrical engineering, writing a complete 

report and presentation of project, conclusion of project 
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262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 

  Selected Topics in Electrical Power Engineering 

  การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรอืที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

  Selecting interesting or current topic or case study in electrical power engineering 

area, studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 

262496 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมสื่อสาร        3(3-0-6) 

  Selected Topics in Communication Engineering 

  การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรอืที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับวิศวกรรมสื่อสาร การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

  Selecting interesting or current topic or case study in communication engineering 

area, studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 

262497          หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมควบคุม                          3(3-0-6) 

                    Selected Topics in Control Engineering 

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรอืที่เป็นปัจจุบันหรอืกรณีศกึษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

กับวิศวกรรมควบคุม การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study in electrical power engineering  

area, studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 

262498          หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมพลังงาน                          3(3-0-6) 

                    Selected Topics in Energy Engineering 

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรอืที่เป็นปัจจุบันหรอืกรณีศกึษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

กับวิศวกรรมพลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 
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Selecting interesting or current topic or case study in electrical power engineering  

area, studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 

 

264109  ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน  1(0-3-2) 

  Engineering Tools and Operations Laboratory 

  ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ท างาน

ด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผน่ 

  Safety in industrial workshop, measuring tools, instruments tools and basic 

engineering tools, tools and machines using techniques, basic small hand tools practices by manual 

work, machinery, welding and sheet metal 

 

264101  วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 

  Engineering Materials 

  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม

วัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมายคุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ 

  Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymer, microstructures, 

mechanical properties, equilibrium diagram, heat treatment, fracture, corrosion, deterioration, 

collapse analysis 

 

264312  การจัดการทางวศิวกรรม      2(2-0-6) 

  Engineering Management 

  โครงสร้างและการจัดองค์กรส าหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติส าหรับการ

จัดการงานทางวิศวกรรม การจัดการอ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรใน

องค์กร การลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบือ้งตน้ 

  Structure and organization in engineering, principles for engineering management, 

management of powers, duties of the personnel and organization resources, investment and 
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management for engineering based on economics, introduction to risk management, introduction to 

environment and industrial waste management 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

    1. เลขสามล าดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

        1.1 เลข 261  หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล 

        1.2 เลข 262  หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้า 

        1.3 เลข 263  หมายถึง วิศวกรรมโยธา 

        1.4 เลข 264  หมายถึง วิศวกรรมอุตสาหการ 

    2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

        2.1 เลข 1  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

        2.2 เลข 2  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

        2.3 เลข 3  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

        2.4 เลข 4  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

    3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

        3.1 เลข 0  หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน และทั่วไป 

        3.2 เลข 1   หมายถึง ทฤษฏีวงจรไฟฟ้า สนามไฟฟ้า  

                สนามแมเ่หล็ก และวิศวกรรม      

   อิเล็กทรอนิกส์   

        3.3 เลข 2-3  หมายถึง วิศวกรรมควบคุม และเครื่องมอืวัด 

        3.4 เลข 4-5  หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

        3.5 เลข 6  หมายถึง วิศวกรรมพลังงาน 

        3.6 เลข 7-8  หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

        3.7 เลข 9   หมายถึง โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ฝึกงาน  

       และหัวข้อคัดสรร 

    4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง อนุกรมในหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายเชวศักดิ ์รักเป็นไทย 38399004XXXXX รองศาสตราจารย ์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2550 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2542 

2 นางสาวจงลักษณ ์พาหะซา 33013005XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2554 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2550 

ป.วค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2540 

3* นายดวงดี แสนรักษ์ 31606006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 2539 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นายสิทธิเดช วชิราศรศีิรกิุล 36599001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2553 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2546 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2540 

5* นายณัฐพงษ์ โปธ ิ 35012004XXXXX อาจารย ์ Ph.D. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Electronic and Electrical 

Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Sheffield, United 

Kingdom 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559 

 

2550 

2546 

6 นายด ารงค ์อมรเดชาพล 32007001XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2556 

วศ.ม 

 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

2544 

 

2539 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

 

7* นางสาวธนาทิพย์ จนัทรค์ง 35099001XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2556 

   วศ.ม. วิศวกรรมชวีการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2546 

8 นายสุรพล ด ารงกติติกุล 35099001XXXXX อาจารย ์ Dr.-Ing 

 

Diploma 

 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

 

Electrical Engineering                                    

               

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Trondheim the Norwegian  

Institute of Technology, Norway 

University of Trondheim the Norwegian  

Institute of Technology, Norway 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2527 

 

2523 

 

2519 

9* 

 

นายกรวิน สุวรรณภักดิ ์ 34499003XXXXX 

 

อาจารย ์

 

M.Eng. 

 

B.Eng 

Electrical and Electronic 

Engineering 

Electrical and Electronic 

Engineering 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 

University of Bristol, United Kingdom 

 

University of Bristol, United Kingdom 

2548 

 

2544 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

10* 

 

นางสาววาสนา  นาก ุ

 

15099000XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 

2551 

11* นายศราวุธ แต้โอสถ 35099008XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2549 

2546 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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4. องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ

ท างานจริง ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตทุกคนจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางด้านสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า กับ

สถาบัน หรือองค์กรของรัฐและ/หรือเอกชน ดังนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้

ก าหนดให้มีวิชา 262391 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Training in Electrical Engineering) จ านวน 3 

หน่วยกิต และบังคับให้นิสิตต้องลงทะเบียน โดยต้องใช้เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง ในระหว่าง

การฝึกงานนิสิตต้องบันทึกรายงานผลการฝึกงานในแต่ละวันโดยสรุปย่อเป็นเนื้อความสั้น ๆ เป็น

ภาษาอังกฤษและให้รวบรวมส่งให้สาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝึกงาน หรือตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาก าหนด เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานสาขาวิชาต้องจัดใหน้ิสติมีการน าเสนอประสบการณ์ในการฝึกงาน

เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของการน าเสนอปากเปล่าหรอืแบบโปสเตอร์ 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององคก์รและสังคม 

2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง

ได้ 

4) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ตั้งสมการ

ความสัมพันธ์ และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบือ้งตน้ 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณต์่างๆ 

6) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักบทบาท 

หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ

ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

7) สามารถใช้เครื่องมอืวัดปริมาณทางไฟฟ้าในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

4.2 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3 รวมไม่นอ้ยกว่า 240 ช่ัวโมง  
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      เป็นไปตามที่หนว่ยงานที่นสิิตเข้าฝกึงานจะก าหนด 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      หลักสูตรก าหนดให้นสิิตต้องเรียนในรายวิชา 262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical 

Engineering Project I) และรายวิชา 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Electrical Engineering Project 

II) ก าหนดให้นิสิตต้องท าโครงงานและจัดท ารายงานตามรูปแบบที่สาขาวิชาก าหนด นิสิตต้องน าเสนอ

โครงงานที่ศึกษาต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน หัวข้อโครงงานที่นิสิตต้องศึกษาเกี่ยวข้องกั บงาน

ทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า หรอืงานทางดา้นอื่นๆ ที่สามารถน าองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ได้ โดย

นิสิตสามารถเลือกท าโครงงานได้ตามที่นิสิตสนใจ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงาน และความเห็นชอบของคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์  

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) สามารถใช้ความรูแ้ละทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจรงิได้ 

5) มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ดี 

6) สามารถคิด วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้ได้ผลสรุปส าหรับประกอบการตัดสินใจได้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และมีประสิทธิภาพ 

7) สามารถสืบค้นขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรูต้ลอดชวีิตและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

8) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณต์่างๆ 

9) ตระหนักถึงความจ าเป็น สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่

สอดคล้องกับทางวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างตอ่เนื่องและตลอดชีพ 

10) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างสรา้งสรรค์ 
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11) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

12) สามารถใช้เครื่องมอืวัดปริมาณทางไฟฟ้าในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

5.3 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาต้น และภาคการศกึษาปลาย ของช้ันปีที่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

       รายวิชา 262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 หนว่ยกิต      

        รายวิชา 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 หนว่ยกิต      

 5.5 การเตรยีมการ 

1. นิสติจัดกลุ่มตามความสมัครใจพร้อมทั้งเลือกประเด็นที่สนใจ 

2. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตกลุ่มละไม่น้อยกว่า 1 ท่าน 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาใหค้ าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และด าเนนิการวิจัยใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ

และระยะเวลาทีก าหนด 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

5. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการโครงงาน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการ

ท าโครงงาน 

6. นิสตินัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงาน 

7. นิสติจัดเตรียมรายงานข้อเสนอโครงงานฉบับเต็มเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดเตรียม 

รายงานข้อเสนอโครงการฉบับย่อเป็นภาษาอังกฤษและยื่นขออนุมัติข้อเสนอโครงการต่อ

สาขาวิชา 

8. นิสติน าเสนอความก้าวหน้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

9. จัดกิจกรรมเพื่อใหน้ิสติน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชาก าหนด 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหน้าในการท าโครงงานตามแบบฟอร์มที่

สาขาวิชาก าหนด 

4. คณะกรรมการสอบโครงงานประเมินการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าของนสิิต 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. มีบุคลิกภาพดี  1. เปิดสอนรายวิชาบุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม และ รายวิชาการจัดการ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. เปิดสอนรายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณ

ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า และรายวิชาพลเมอืงใจ

อาสา 

2. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน

การสอน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. มีภาวะผูน้ า 1.มอบหมายให้นิสติท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการ

เป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝกึความรับผิดชอบ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     (1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จรยิธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

     (2) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององคก์รและสังคม 

     (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

     (4) มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าต่อบริบทของ

สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     (5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพวิศวกรรม และมีความรับผดิชอบในฐานะผู้

ประกอบวิชาชีพทางวศิวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา 

ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน 



70 

   

  

      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     (1)  เน้นการเข้า ช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้ เป็นตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

     (2) มอบหมายให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ

รับผิดชอบ 

     (3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในการสอน 

     (4) อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสติ 

      2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) ประเมินจากการเข้าช้ันเรยีนและสง่งานตรงต่อเวลา 

     (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม และพฤติกรรมการท างานกลุ่มและการสอบ

โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินพฤติกรรม 

     (3) ประเมินจากการจัดท ารายงานหรืองานอื่นๆ โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมใน

การท าวิจัย ไม่คัดลอกผลงานหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง 

 

 2.2 ด้านความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พืน้ฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสรา้งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

     (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน

เนือ้หาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

     (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

     (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณ วิเคราะห์และ

จ าลองผลทางวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น 

     (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประยุกต์แก้ไข

ปัญหาในงานจรงิได้ 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติใน

สถานการณจ์รงิ ให้เห็นความสัมพันธ์ของทฤษฏีกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สถานการณจ์รงิ ในชีวติประจ าวัน 
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     (2) สอดแทรกการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น

วิทยากรพิเศษ 

     (3) จัดการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้ความรู้ทางทฤษฏีเพื่อแก้ปัญหา

จรงิ 

     (4) ใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

     (5) ใช้เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ใชก้ระบวนการคิดตามหลักของเหตุ 

และผล 

   (6) มีรายวิชาปฏิบัติการ และฝกึงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

      2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) ประเมินจากการสอบและการท างานที่อาจารย์มอบหมาย เพื่อวัดความรู้ความ

เข้าใจในรายวิชา 

     (2) ประเมินจากคะแนนจากการสอบและการท างานที่อาจารย์มอบหมายเพื่อวัด

ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละแก้โจทย์ปัญหา หรอืกรณีศกึษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ดี 

     (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ตั้ง

สมการความสัมพันธ์ และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบือ้งตน้ 

     (3) สามารถคิด วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล และแก้ไขปัญหาด้าน

วิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลสรุปส าหรับประกอบการตัดสินใจได้ถูกต้องตามหลักเหตุผล 

และมีประสิทธิภาพ 

     (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการต่อยอดองค์ความรู้เดิม พัฒนานวัตกรรม หรือออกแบบระบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ให้ได้ตามความต้องการและข้อก าหนดงาน 

     (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชวีิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) การเรียนการสอนภายในห้องเรียนด้วยโจทย์ปัญหา กรณีศึกษาหรือจาก

สถานการณจ์รงิ 

     (2) มอบหมายใหน้ิสติศกึษาค้นคว้าข้อมูลดว้ยตนเอง 

     (3) มอบหมายการท าโครงงานตามระเบียบวิธีวิจัย 
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      2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) ประเมินจากการสอบและการท างานที่อาจารย์มอบหมายเพื่อวัดความสามารถใน

การวิเคราะห์ ประเมินผลและหาข้อสรุปในการแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนหรือกรณีศึกษา

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

     (2) ประเมินจากการจัดท ารายงาน และการน าเสนอการค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อวัด

ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์การตอ่ยอดองค์ความรูเ้ดิม 

     (3) ประเมินจากการจัดท าโครงงาน เพื่อประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรูท้างทฤษฏีเพื่อแก้ปัญหาจรงิในชวีิตประจ าวัน หรอืปัญหาที่ซับซ้อนในทางวิศวกรรม 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่

หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถใช้

ความรูใ้นสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

     (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

     (3) ตระหนักถึงความจ าเป็น สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองที่สอดคล้องกับทางวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างตอ่เนื่องและตลอดชพี 

     (4) สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นที่มคีวามหลากหลายในสหวิชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

รู้จักบทบาท หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

     (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมตอ่สังคม 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) มอบหมายการท าโครงงานตามระเบียบวิธีวิจัย 

     (2) การจัดสัมมนา การน าเสนอความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละซักถาม 
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     (3) จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการด าเนินชีวิต ความรับผิดชอบต่อ

สังคมในด้านความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อม 

     (4) จัดการเรยีนการสอนเพื่อให้ท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม 

     (5) ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมหรอืการประชุมสัมมนานอกเหนือจากรายวิชาเรียน 

      2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

     (1) ประเมินโดยผู้สอน พิจารณาจากพฤติกรรมการแสดงออกในการท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่น การท างานเป็นกลุ่ม 

     (2) ประเมินจากพฤติกรรมการท างานโดยเพื่อนรว่มกลุ่ม 

     (3) ประเมินจากการน าเสนองาน การตอบค าถาม ประเมินพฤติกรรมการโต้ตอบและ

รับฟังความคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะจากผู้อื่น 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 

     (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างสรา้งสรรค์ 

     (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย

ใช้สัญลักษณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและการอ่านแบบทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 

     (5) สามารถสร้าง เลือก ประยุกต์ใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทาง

วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย ในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดย

ค านงึถึงขอ้ก าหนดและขอ้จ ากัดของเครื่องมอืและอุปกรณ์นั้นได้ 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) จัดการเรียนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมไฟฟ้า การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวเิคราะหส์ถานการณจ์ าลอง 

     (2) จัดการสอนหลักการในการเก็บและวิเคราะหข์้อมูล 
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     3 จัดกิจกรรมเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยเพื่อการค้นหาข้อมูลหรอืใช้เป็นเครื่องมอืวิเคราะห์ข้อมูล 

     4 มอบหมายการท าโครงงานตามระเบียบวิธีวิจัย 

      2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) ประเมินจากการสอบและงานที่อาจารย์มอบหมาย เพื่อประเมินความสามารถใน

การใชง้าน ความเข้าใจหลักการในการเก็บข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล และการใชเ้ครื่องมอืวิเคราะหข์้อมูลได้

อย่างถูกต้อง 

     (2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า เพื่อประเมินทักษะในการสื่อสาร

ด้วยการพูด 

     (3) ประเมินการท ารายงานเพื่อประเมินทักษะในการสื่อสารด้วยการพูด 

 

 2.6 สุนทรยีศิลป์ 

      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

     มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

      2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

     มอบหมายงานเพื่อศึกษาการน าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สังคม 

      2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

     ประเมินจากการสอบหรอืการน าเสนอผลงานที่ได้ศกึษา 

 

 2.7 ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

      2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (1) จัดการเรยีนการสอนรายวิชาที่สง่เสริมการดูแลรักษาสุขภาพ 

     (2) สอดแทรกความส าคัญของการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
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      2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

     ประเมินจากสุขภาพและบุคลิกภาพของนิสติ 

 

 2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

      2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

     สามารถใช้เครื่องมอืวัดปริมาณทางไฟฟ้าในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

      2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

     จัดการเรยีนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 

      2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

     ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบตัิการ

ทางวชิาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 

1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ 

 001101 การใชภ้าษาไทย                              

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                              

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง                              

 001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า                              

 002201 พลเมืองใจอาสา                              

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                              

 003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล                              

 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม                              

 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                              

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                              

1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลือก 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 241151 แคลคูลัส 1                              

 241152 แคลคูลัส 2                              

 241253 แคลคูลัส 3                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบตัิการ

ทางวชิาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 

 242101 หลักเคมี                              

 244101 ฟิสิกส์ 1                              

 244102 ฟิสิกส์ 2                              

2.2 หมวดวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

2.2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                              

 261101 เขียนแบบวศิวกรรม                              

 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1                              

 262211 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 1                              

 262212 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า                              

 262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา้                              

 262216 อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม                              

 262323 ระบบควบคุม                              

 264109 ปฏิบัติการเครื่องมอืพื้นฐานทางวิศวกรรม

และการใชง้าน 
                             

 264101 วัสดุวศิวกรรม                              

 264312 การจัดการทางวศิวกรรม                              

 

2.2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

กลุ่มวชิาบังคับ 

 262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบตัิการ

ทางวชิาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 

 262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 2                              

 262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟา้                              

 262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้                              

 262492 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1                              

 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรบัวิศวกรไฟฟ้า                              

 262494 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2                              

 262391 ฝึกงานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า                              

กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะงาน 

งานไฟฟา้ก าลัง 

 262241 เครื่องจักรกลไฟฟา้ 1                              

 262342 เครื่องจักรกลไฟฟา้ 2                              

 262343 อิเล็กทรอนกิส์ก าลัง                              

 262345 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1                              

 262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า                              

 262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง                              

 262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้ายอ่ย                              

 262448 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2                              

 262449 การปอ้งกันระบบไฟฟ้าก าลัง                              

 262450 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                              

งานไฟฟา้ส่ือสาร 

 262271 สัญญาณและระบบ                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบตัิการ

ทางวชิาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 

 262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล                              

 262373 หลักการส่ือสาร                              

 262374 ปฏิบัติการวศิวกรรมส่ือสาร 1                              

 262375 การส่ือสารขอ้มูลและโครงข่าย                              

 262376 การส่ือสารดิจิทัล                              

 262377 ภาษาคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์

ส าหรับวิศวกรรมส่ือสาร 
                             

 262477 ปฏิบัติการวศิวกรรมส่ือสาร 2                              

 262478 วศิวกรรมสายอากาศ                              

 262480 การส่ือสารทางแสง                              

 262481 โครงข่ายการส่ือสารและสายส่ง                              

2.4 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 

งานไฟฟา้ก าลัง 

 262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ                              

 262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนกิส์ก าลัง                              

 262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม                              

 262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟา้                             

 262429 การขับเคล่ือนทางไฟฟา้                              

 262431 การควบคุมดิจิทัล                        

 262441 ยานยนต์ไฟฟ้า                              

 262453 วศิวกรรมการส่องสว่าง                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบตัิการ

ทางวชิาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 

 262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟา้                              

 262455 การวเิคราะหท์างคอมพวิเตอรใ์นระบบ

ไฟฟา้ก าลัง 
                             

 262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า                              

 262457 การปอ้งกันฟา้ผา่                              

 262458 วธิีปัญญาประดิษฐใ์นระบบไฟฟ้าก าลัง                              

 262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟา้แบบสวติชิง                              

 262461 สมาร์ตกริดเบ้ืองต้น                         

 262462 ระบบผลิตไฟฟา้แบบกระจาย                              

 262463 พลังงานหมุนเวียน                              

 262464 การอนุรักษแ์ละการจัดการพลังงาน                              

 262495 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง                     

 262497 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมควบคุม                     

 262498 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมพลังงาน                     

งานไฟฟา้ส่ือสาร 

 262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชน 
                             

 262472 อิเล็กทรอนกิส์การส่ือสาร                              

 262473 การส่ือสารบรอดแบนด์                              

 262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการค านวณ                              

 262479 วศิวกรรมไมโครเวฟ                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบตัิการ

ทางวชิาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 

 262483 การส่ือสารดาวเทยีม                              

 262484 การส่ือสารเคล่ือนที่                              

 262485 การเข้ารหัสประยุกต์                              

 262488 การส่ือสารเชงิภาพ                              

 262496 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมส่ือสาร                              

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี

กลุ่มวชิาบริการ 

 262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                              
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตาม

แผนการสอน 

2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของนิสติ 

3. มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า

ท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด านความรู  ความพรอม และ

คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศกึษาตอในระดับบัณฑติศกึษาในสถานศกึษานั้นๆ 

4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์

พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 

ตลอดจนเข้าใจหลักสูตรที่สอน 

2. แนะน าเทคนิคการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ

สอนของอาจารย์ 

3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ 

คุณธรรม 

2. มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

4. มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ

ประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรและเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศกึษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย 

 

2. บัณฑิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ

ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ส าหรับ

ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมและ

ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิิตมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสติ อัตราการส าเร็จการศึกษา 

การรอ้งเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแตล่ะปีเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศกึษา 
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4. อาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และด าเนินการรับและแต่งตัง้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี

ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย

ละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ

ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและขอ้เสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ

การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรอืรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ หอ้งสมุดหรอืแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากร

และอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการใหบ้ริการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80     

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2      

ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรสีาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย /บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

มาวิเคราะหเ์พื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม  

1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่

ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน  

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาและผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูล

ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 

นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสภาวิศวกร เป็น

ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้

จะกระท าทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

 (มคอ.1) 

สภาวิศวกร พ.ศ. 

2558 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555  

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 - 30 30 

 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ - - 21 30 

 1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก - - 9 - 

2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 102 111 111 

 2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางภาษา - - 3 - 

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 
- 18 21 21 

 2.3 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า - 84 87 90 

     2.3.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
- ไม่นอ้ยกว่า 24 29 30 

     2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
- ไม่นอ้ยกว่า 24 43 45 

     2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก - - 15 15 

3.หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 - 6 6 

4.หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - (6) - 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 102 147(6) 147 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ีปรับปรุง 

วชิาศึกษาท่ัวไปบังคับ                      21  หน่วยกติ                 วชิาศึกษาท่ัวไปบังคับ                       30  หน่วยกติ  

กลุ่มวชิาภาษา 9  หน่วยกิต                 กลุ่มวชิาภาษา 12  หน่วยกิต  

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6)    

ปดิรายวชิา 

 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental of English 

3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 3  หน่วยกติ                                             ปิดกลุ่มวชิาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

Civilization and Local Wisdom 

3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

 

กลุ่มวชิาพลานามัย   1 หน่วยกิต  บังคับเลือก   1 หน่วยกิต 
ปิดกลุ่มวชิาและน าเรือ่งพลานามัยบรรจุในรายวชิาการจัดการสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)    

ปดิรายวชิา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กจิกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 วา่ยน้ า 

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ 

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ 

Takraw 

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟทบ์อล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ีปรับปรุง 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

  1(0-2-1) 

 

   

004162 แบดมนิตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

ปดิรายวชิา 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลยบ์อล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense  

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 8 หน่วยกิต กลุ่มวชิาบูรณาการ 18 หน่วยกิต เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 

Life and Health  

3(3-0-6)  
 

 

ปดิรายวชิา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills 

 2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

เปิดรายวชิาใหม่ 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

   003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

Health and Environmental 

Management 

3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ    

Arts of Living 

3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม    

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

วชิาศึกษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกติ ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวชิาภาษา ปิดกลุ่มวชิาภาษาในวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปดิรายวชิา 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ ปิดกลุ่มวชิามนุษยศาสตรใ์นวชิาศึกษาท่ัวไปเลือก 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นควา้ 

Information Science for Study 

and Research 

3(3-0-6)    

ปดิรายวชิา 

 
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ีปรับปรุง 

Language Society and Culture  

 

002124 ปริทัศนศ์ิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุริยางควจิักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ปิดกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ในวชิาศึกษาท่ัวไปเลือก 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชวีติ 

Fundamental Laws for Quality of 

Life 

3(3-0-6)    

ปดิรายวชิา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3(3-0-6)    

003133 วถิไีทย วถิทีัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 

Politics  Economy and Society 

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปิดกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในวชิาศึกษาท่ัวไปเลือก 

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปดิรายวชิา 

006141 คอมพิ ว เ ตอ ร์ ส า รสน เ ทศ ขั้ น

พื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5)    

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ 

Mathematics for Life in the 

Information Age  

3(3-0-6)    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6)    

006144 อาหารและวถิชีีวติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 

Energy and Technology Around 

Us 

3(3-0-6)    

006245 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาบูรณาการ ปิดกลุ่มวชิาบูรณาการในวชิาศึกษาท่ัวไปเลือก 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior  

3(3-0-6)    
ปดิรายวชิา 

 

 



106 
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หมวดวชิาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า  111 หน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า  111 หน่วยกิต  

หมวดวชิาเฉพาะบังคับ 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

21 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 

21 หน่วยกติ 

คงเดมิ 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

Calculus I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า

เวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิค

การอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เมทริกซ์และระบบ

สมการเชงิเส้น 

Mathematical induction, limit, continuity, 

derivatives and integral of real-valued and vector-

valued functions of a real variable and their 

applications, techniques of integration, improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate 

form, matrices and system of linear equations 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

Calculus I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า

เวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิค

การอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เมทริกซ์และระบบ

สมการเชงิเส้น 

Mathematical induction, limit, continuity, 

derivatives and integral of real-valued and vector-

valued functions of a real variable and their 

applications, techniques of integration, improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate 

form, matrices and system of linear equations 

คงเดิม 

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

Calculus II 

พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น

เบ้ืองต้น ส าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบ

พกิัดเชงิขั้ว แคลคูลัสของฟังกช์ันค่าจริงสองตัวแปร 

Vector algebra in three dimensions, introduction to 

line integrals, sequences and series of numbers, 

Taylor series expansions of elementary functions, 

numerical integral, polar coordinate system, 

calculus of real-valued functions of two variables 

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

Calculus II 

พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น

เบ้ืองต้น ส าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบ

พกิัดเชงิขั้ว แคลคูลัสของฟังกช์ันค่าจริงสองตัวแปร 

Vector algebra in three dimensions, introduction to 

line integrals, sequences and series of numbers, 

Taylor series expansions of elementary functions, 

numerical integral, polar coordinate system, 

calculus of real-valued functions of two variables 

คงเดิม 

241253 แคลคูลัส 3  3(3-0-6) 

Calculus III 

สมการเชิ งอนุพันธ์ เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริ ภูมิสามมิ ติ  

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ 

Introduction to differential equations and their 

applications, lines, planes and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real- valued 

functions of several variables and its applications 

241253 แคลคูลัส 3  3(3-0-6) 

Calculus III 

สมการเชิ งอนุพันธ์ เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริ ภูมิสามมิ ติ  

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ 

Introduction to differential equations and their 

applications, lines, planes and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real- valued 

functions of several variables and its applications 

คงเดิม 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดกิ 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดกิ 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

คงเดิม 
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เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

เคมีส่ิงแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

เคมีส่ิงแวดล้อม 

Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

Physics I 

การเคล่ือนที่แบบเปล่ียนต าแหน่งใน 1 และ 2 มิติ 

การเคล่ือนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์

ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของของไหล การส่ันสะเทือนและเสียง ระบบของ

เลนส์ ทฤษฎีคล่ืนของแสง ความร้อนและระบบก๊าซ

อุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักรความร้อน 

ทฤษฎีจลน์ 

Transitional of motion in 1  dimension and 2 

dimensions, rotating motion, work and energy, 

mechanics of rigid body, properties of matter, fluid 

mechanics, vibration and sound, lens system, 

wave theory of light, heat and ideal gas, 

thermodynamics, heat engine and kinetic theory. 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

Physics I 

หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปริมาณเวคเตอร์ การเคล่ือนที่เน่ืองจากความเร่งใน 

1 มิติ การเคล่ือนที่ภายใต้สถานแรงโน้มถ่วง สมดุล

แรงและกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน การเคล่ือนที่

แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โม

เมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการ

อนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของไหล คล่ืนและการส่ัน เสียงและการได้ยิน แสง 

สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความ

ร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ

และกฎ 4 ข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของ

กา๊ซ และเครื่องยนต์ความร้อน 

Physical measurement units, scalar and vector 

quantities, motion under acceleration in 1 

dimension, motion under gravity field, force 

equilibrium and Newton's law of motion, circular 

motion and rigid-body mechanics, momentum and 

collision, work energy and conservation law in 

physics, properties of matter, fluid mechanics, 

wave and vibration, sound and hearing, light, 

properties of light, lens and vision, heat and 

temperature, ideal gas system, state equation and 

4 rules of thermodynamics, kinetics theory of gases 

and heat engines 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-2-7) 

Physics II  

ไฟฟา้สถติ ประจุไฟฟา้และสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ 

ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า  ไ ฟฟ้ า ก ร ะ แสตร ง แล ะอุ ป กร ณ์

แมเ่หล็กไฟฟ้า การเหน่ียวน าแมเ่หล็กและกฎของฟา

ราเดย ์การเหน่ียวน า การส่ันทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่ เหล็กเน่ืองจาก

กระแสไฟฟา้ท่ีเปล่ียนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนกิส์

พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ

นิวเคลียส ก าเนิดทฤษฎีควอนตัม คล่ืนและอนุภาค  

244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

Physics II  

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์

สนามไฟฟ้าจากประจุบนไฟฟ้าบนตัวน าแบบต่างๆ 

การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า 

ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ

ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก

และแห ล่ งก า เ นิ ดสนามแม่ เ ห ล็ก  เ วก เตอร์

สนามแม่เหล็กจากการเคล่ือนที่ของประจุไฟฟ้า กฎ

ของบโิอซาวาตซแ์ละกฎของแอมแปร์ การเหน่ียวน า

ปรับหน่วยกิต 

และปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 



108 

 

   

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ีปรับปรุง 

Electrostatic, electric charge and electric field, 

Gauss’ s Law, electric potential, directed current 

and magnetic instruments, induced magnetic and 

Faraday’ s Law, inductance, magnetic resonance 

and alternating current circuit, magnetic field by 

varied current in a circuit, the basic circuit and 

fundamental of electronics, special relativity, 

radioactive and nucleus, the beginning of quantum 

theory, wave and particle. 

แม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหน่ียวน า

แห ล่งก า เ นิด ไฟฟ้ ากระแสสลับ  วงจร ไฟฟ้ า

กระแสสลับ  ทฤษฏีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟสิิกส์นิวเคลียร์ 

Electrostatic, charges and electrical force, vector of 

electrical field from charges on various conductors, 

electrical field from Gauss's law, potential, 

capacitance and dielectric materials, current and 

resistance, direct current circuits, magnet and 

source of magnetic field, vector of magnetic field 

from charge motions, Bio- Savart's law and 

Ampere''s law, inductance, source of alternative 

current, alternative current RLC circuits, relativity 

theory, modern physics, quantum physics, atomic 

physics and nuclear physics 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา 

 

ปดิรายวชิา 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 3(3-0-6) 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยเพิ่มหัวข้อและ

ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ท่ีนิสิตก าลังศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกับ

ค าศัพท์ 

  ปดิรายวชิา 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

29 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

30 หน่วยกติ 
เพ่ิม 1 หน่วยกติ 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

Computer Programming  

แนวคิดทางคอมพิว เตอร์  ส่วนประกอบของ

คอมพิว เตอร์  ปฏิ สัมพันธ์ ของฮาร์ ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์  แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การ

เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ทางวิศวกรรม 

Computer concepts, computer components, 

hardware and software interaction, electronic data 

processing concepts, program design and 

development methodology, high- level language 

programming, programming applications for 

solving engineering problems 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

Computer Programming  

แนวคิดทางคอมพิว เตอร์  ส่วนประกอบของ

คอมพิว เตอร์  ปฏิ สัมพันธ์ ของฮาร์ ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์  แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การ

เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ทางวิศวกรรม 

Computer concepts, computer components, 

hardware and software interaction, electronic data 

processing concepts, program design and 

development methodology, high- level language 

programming, programming applications for 

solving engineering problems 

คงเดิม 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

Engineering Drawing 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

Engineering Drawing 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ 

ปรับปรุง 

ค าอธิบายรายวชิา 
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การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอ

เรียล การบอกขนาดและความคลาดเคล่ือนยนิยอม 

การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชว่ยการสเก็ตช์ภาพ

ด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนด

รายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การ

เขียนแบบเบื้องต้นเฉพาะด้านส าหรับวิศวกรรมแต่

ละสาขา 

Lettering, orthographic projection, orthographic 

drawing, pictorial drawing, dimensioning and 

tolerancing, section views, auxiliary views, 

freehand sketch, detail and assembly, computer-

aided drafting, basic specialized engineering 

drawing 

การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียน

ภาพพิกทอ เรี ยล  การบอกขนาดและค วาม

คลาดเคล่ือนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียน

ภาพช่วยและแผ่นคล่ี การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การ

เขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การ

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Lettering, orthographic projection, orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning and 

tolerancing, sections, auxiliary views and 

development, freehand sketches, detail and 

assembly drawings, basic computer- aided 

drawing 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3(3-0-6) 

Engineering Mechanics I 

ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของแรง 

การวิเคราะห์แรงในโครงสร้าง แรงเสียดทาน การ

วิเคราะห์โดยใช้หลักงานเสมือน เสถียรภาพของ

สมดุล แรงในเคเบลิ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นที่ 

Forces system, force system resultant, equilibrium 

of force, structural analysis, friction forces, analysis 

using virtual work, stability of the equilibrium, force 

in the cable, area moment of inertia 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3(3-0-6) 

Engineering Mechanics I 

ระบบแรงและผลลัพธ์  สมดุล การวิ เคราะห์

โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความ

เสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ 

โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พลศาสตร์

เบ้ืองต้น จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และ

โมเมนตัม 

Force systems and resultant, Equilibrium, 

Structural analysis, Centroid and Distributed 

forces, Friction, Principle of virtual work and 

stability, Area and Mass moment of inertia, 

Introduction to dynamics, kinematics and kinetics of 

particles and rigid bodies, work and energy, 

Impulse and momentum 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262211 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis I 

องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์แบบโนดและเมช 

ทฤษฎีวงจร องค์ประกอบชนิดสะสมพลังงาน วงจร

อันดับหน่ึงและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร์ 

วงจรก าลังกระแสสลับ ระบบสามเฟส 

Circuit elements, node and mesh analysis, circuit 

theorems, storage elements, first and second order 

circuits, phasor diagram, alternating current power 

circuits, three-phase systems 

262211 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis I 

องค์ประกอบวงจร การวเิคราะห์โนดและเมช ทฤษฎี

วงจร ความต้านทาน ความเหน่ียวน า และความจุ

ไฟฟา้ วงจรอันดับหน่ึงและวงจรอันดับสอง แผนภาพ

เฟสเซอร์ วงจรก าลังกระแสสลับ ระบบสามเฟส 

Circuit elements, node and mesh analysis, circuit 

theorems, resistance, inductance and capacitance, 

first and second order circuits, phasor diagram, AC 

power circuits, three-phase systems. 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electromagnetic Fields 

การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์ 

สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุ 

กระแสการพาและกระแสการน า สนามแม่เหล็ก

สถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา สมการ

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า              3(3-0-6) 

Electromagnetic Fields 

การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์ 

สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุ 

กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทาน 

สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหน่ียวน า 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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ของแมกซเ์วลล์ 

Vector analysis, Coulomb’ s law, electric field 

intensity, Gauss’ law, electrostatic fields, 

conductors and dielectrics, capacitance, convection 

and conduction currents, magnetostatic fields, time 

varying electromagnetic fields, Maxwell’ s 

equations 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา สมการของ

แมกซเ์วลล์ 

Vector analysis, Coulomb’ s law, electric field 

intensity, Gauss’ law, electrostatic fields, 

conductors and dielectrics, capacitance, convection 

and conduction currents, resistance, magnetostatic 

fields, magnetic materials, inductance, time-

varying electromagnetic fields, Maxwell’ s 

equations 
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 

Electric Circuits Laboratory 

การทดลองเก่ียวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดและการวัด

ทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ การจ าลองวงจรเบ้ืองต้น 

Experiments in electric circuits, electrical 

instruments and measurements, direct current 

circuits, alternating current circuits, basic circuit 

simulations 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 

Electric Circuits Laboratory 

การทดลองเก่ียวกับวงจรไฟฟา้ เครื่องวัดและการวัด

ทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ การจ าลองวงจรเบ้ืองต้น 

Experiments in electric circuits, electrical 

instruments and measurements, direct current 

circuits, alternating current circuits, basic circuit 

simulations 

คงเดิม 

262216 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 4(3-3-8) 

Engineering Electronics 

อุปกรณ์กึ่ ง ตัวน า ต่างๆ รอยต่อพี เอ็น  ทฤษฎี

แถบพลังงาน ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและ

คุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ การวิเคราะห์

และออกแบบวงจรไดโอด การวิ เคราะห์และ

ออกแบบวงจรบีเจทีและมอสทรานซิสเตอร์ ออป-

แอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจรขยายสัญญาณ

เล็ก วงจรกรอง เสถยีรภาพของวงจร ตัวตรวจรู้และ

การประยุกต์ใช้  อิ เ ล็กทรอนิกส์ก าลังเบื้อง ต้น 

วงจรขยายก าลัง 

Semiconductor devices, PN junction, energy band 

theorem, device current- voltage and frequency 

characteristics, analysis and design of diode 

circuits, analysis and design of BJT and MOS 

transistor circuits, Op- Amp and its applications, 

small signal amplifiers, filter circuits, stability of 

circuit, sensors and application, basic power 

electronics, power amplifier 

262216 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 4(3-3-8) 

Engineering Electronics 

อุปกรณ์กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-

แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถ่ีของอุปกรณ์ การ

วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์

และออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอส

ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์

และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์

กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดัน

และคุณลักษณะเชิงความถี่ ของอุปกรณ์ การ

วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์

และออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอส

ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์

และการประยุก ต์ ใช้ งาน โมดูลแหล่งจ่ ายไฟ 

ปฏิ บั ติ ก า ร เกี่ ย วกั บอุ ปกร ณ์ กึ่ ง ตั วน า ต่ า ง ๆ 

ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะ

เชิงความถี่ของอุปกรณ์ วงจรไดโอด วงจรบีเจที 

มอส ซีมอสและไบซมีอสทรานซิสเตอร์ วงจรโอเปอ

เรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์ โมดูลแหล่งจ่ายไฟ 

Semiconductor devices, current-voltage and 

frequency characteristics, analysis and design of 

diode circuits, analysis and design of BJT, MOS, 

CMOS and BiCMOS transistor circuits, operational 

amplifier and its applications, power supply 

module, experiments about semiconductor 

devices, current-voltage and frequency 

characteristics, diode circuits, BJT, MOS, CMOS 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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and BiCMOS transistor circuits, operational 

amplifier circuits, power supply module 

262324 ระบบควบคุม 4(3-3-8) 

Control Systems 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบ

ควบคุมวงปิดและวงเปิด ฟังกช์ันถา่ยโอน กราฟการ

ไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ควบคุมในโดเมนความถี่และโดเมนเวลา โลกัสของ

ราก แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบเด เสถียรภาพ

ระบบ 

Mathematical models of systems, closed loop and 

open loop control system, transfer function, signal 

flow graphs, time domain and frequency domain 

analysis and design of control system, root locus, 

Nyquist plots, Bode plots, system stability 

262324 ระบบควบคุม 4(3-3-8) 

Control Systems 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่าย

โอน แบบจ าลองของระบบบนปริภูมเิวลาและปริภูมิ

ความถี่ แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัต

ของระบบ ระบบอันดับหน่ึงและระบบอันดับสอง 

การควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การ

ควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุม

ปอ้นกลับ หลักการและเงื่อนไขของเสถยีรภาพระบบ 

วธิีการของการทดสอบเสถยีรภาพ 

Mathematical models of systems, transfer function, 

system models on time domain 

and frequency domain, dynamic models and 

dynamic responses of systems, first and second 

order systems, open-loop and closed-loop control, 

feedback control and sensitivity, types of feedback 

control, concepts and conditions of system stability, 

methods of stability test 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

264109 เครื่องมือพ้ืนฐานทาง 2(1-3-4) 

วศิวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations 

  ปดิรายวชิา 

  264109 ปฏิบัติการเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและ

การใช้งาน                                     1(0-3-2) 

Engineering Tools and Operations 

Laboratory 

ปฏิบัติการเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานเครื่องมอืขนาดเล็กที่

ท างานด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งานเชื่อม และงาน

โลหะแผ่น 

Basic practices in hand tools, machines, welding 

and sheet metal 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Materials 

ความสัมพันธ์ ระหว่ าง โครงสร้าง คุณสมบั ติ  

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลเิมอร์ เซรามิก และ

วั ส ดุ ผสม  แผน ภูมิ สม ดุล เ ฟสและก า ร แ ปล

ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสียหาย

ของวัสดุ 

Relationship between structures, properties, 

264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Materials 

การศึ กษาความ สัมพันธ์ ระหว่ า ง โครงสร้ าง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้

กลุ่มวัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิ

เมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและ

การความเสียหายของวัสดุ 

Study of relationship between structures, 

properties, production processes and application of 

เปล่ียนรหัสและ

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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production processes and applications of main 

groups of engineering materials metals, polymers, 

ceramics and composites, phase equilibrium 

diagrams and their interpretation, mechanical 

properties and materials degradation 

main group of engineering materials i. e.  metals, 

polymers, ceramics and composites, mechanical 

properties and materials degradation. 

  264312 การจัดการทางวศิวกรรม 2(2-0-6) 

Engineering Management 

โครงสร้างและการจัดองค์กรส าหรับงานวิศวกรรม 

หลักการและการปฏิบัติส าหรับการจัดการงานทาง

วิศวกรรม การจัดการอ านาจหน้าที่ของบุคลากรใน

องค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร การลงทุน

และการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ 

การจั ดการความ เ ส่ียง เบื้ อ ง ต้น  การจัดการ

ส่ิงแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

Structure and organization in engineering, 

principles for engineering management, 

management of powers, duties of the personnel 

and organization resources, investment and 

management for engineering based on economics, 

introduction to risk management, introduction to 

environment and industrial waste management 

เปิดรายวชิาใหม่ 

กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

43 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

45 หน่วยกติ 
เพ่ิม 2 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวชิาบังคับ 

17 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาบังคับ 

18 หน่วยกิต 
เพ่ิม 1 หน่วยกติ 

262213 การออกแบบวงจรดจิิทัล  3(2-3-6) 

Digital Circuit Design 

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน รหัส

คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตาราง

ความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจรตรรก

เชงิผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ วงจร

เข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิง

ล าดับ ฟลิป-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์  ความรู้

เบ้ืองต้นเก่ียวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 

Basics switching circuit theory, Boolean algebra, 

computer code, error detection, truth table, 

Boolean function simplification methods and 

combinational logic circuits, multiplexer and 

demultiplexer, encoder and decoder, adder and 

subtractor circuits, sequential circuits, flip- flops, 

counters, registers, introduction to microprocessor 

262213 การออกแบบวงจรดจิิทัล  3(2-3-6) 

Digital Circuit Design 

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน รหัส

คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตาราง

ความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจรตรรก

เชงิผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ วงจร

เข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิง

ล าดับ ฟลิป-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ ความรู้

เบ้ืองต้นเก่ียวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 

Basics switching circuit theory, Boolean algebra, 

computer code, error detection, truth table, 

Boolean function simplification methods and 

combinational logic circuits, multiplexer and 

demultiplexer, encoder and decoder, adder and 

subtractor circuits, sequential circuits, flip- flops, 

counters, registers, introduction to microprocessor 

คงเดิม 

262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis II 

ทฤษฎีกราฟวงจรเบื้องต้น สมการวงจรไฟฟ้า วงจร

เชงิเส้นที่ไม่เปล่ียนแปลงตามเวลา การวเิคราะห์โดย

262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis II 

 

สมการวงจรไฟฟ้า วงจรเชิงเส้นที่ไม่เปล่ียนแปลง

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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ใช้โนดและเมช การวิเคราะห์โดยอาศัยลูปและคัด

เซท การวิเคราะห์วงจรข่ายในรูปเมทริกซ์ สมการ

ของสถานะ การแปลงลาปลาซ วงจรข่ายอันดับหน่ึง

และอันดับสูงกวา่ วงจรข่ายสองพอร์ต การวเิคราะห์

วงจรข่ายไฟฟ้าโดยวิธีอิมเมจ ฟังก์ชันถ่ายโอน

แรงดันและฟังก์ชันถา่ยโอนกระแส 

The concept of a graph, network equations, linear 

time invariant circuits, node and mesh analysis, 

loop and cut- set analysis, matrix formulation of 

network analysis, state equations, Laplace 

transforms, first-order and higher-order network, 

two- port networks, network analysis with image 

method, voltage transfer functions and current 

transfer functions 

 

ตามเวลา การวิเคราะห์โดยใช้โนดและเมช ฟังก์ชัน

ถ่ายโอน กราฟของโบเด การวิเคราะห์โพลและซีโร่ 

ผลตอบสนองความถี่และตัวกรอง การแปลงลา

ปลาซ การวิเคราะห์วงจรในโดเมนลาปลาซ วงจร

ข่ายสองพอร์ต 

Network equations, linear time invariant circuits, 

node and mesh analysis, transfer functions,  Bode 

plots, pole-zero analysis, frequency response and 

filter,  Laplace transform, Laplace- domain circuit 

analysis, Two-port networks 

262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electrical Instruments and 

Measurements 

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การแบ่ง

ประเภทของเครื่องมือวัดและคุณลักษณะ การ

วิเคราะห์การวัด เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและ

ดิจิทัล การวัดกระแส การวัดแรงดัน การวัดก าลัง 

การวัดตัวประกอบก าลัง การวัดพลังงาน การวัด

ความต้านทาน ความเหน่ียวน า และความจุ การวัด

ความถี่และช่วงคาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปลง 

Units and standard of electrical measurement, 

instrument classification and characteristics, 

measurement analysis, analog and digital 

instruments, current measurement, voltage 

measurement, power measurement, power factor 

measurement, energy measurement, the 

measurement of resistance, inductance, and 

capacitance, frequency and period/ time interval 

measurement, noises, transducers 
 

262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6) 

Electrical Instruments and 

Measurements 

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจ าแนก

ประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์

การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเครื่องมือวัด

แบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลัง การวัดตัว

ประกอบก าลัง การวัดพลังงาน การวัดความ

ต้านทาน ความเหน่ียวน า และความจุ การวัดความถี่

และช่ วงคาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปร

สัญญาณ  การปรับเทียบ 

Units and standard of electrical measurement, 

instrument classification and 

characteristics, measurement analysis, 

measurement of current and voltage using analog 

and digital instruments, power measurement, 

power factor measurement, energy 

measurement, the measurement of resistance, 

inductance, and capacitance, frequency and 

period/time interval measurement, noises, 

transducers, calibration 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262322 ไมโครโพรเซสเซอร์ 4(3-3-8) 

Microprocessors 

  ปดิรายวชิา 

  262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้

 3(2-3-6) 

Microcontrollers and Applications 

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  หน่วยความจ า  

อินพุต/เอาต์พุต และอุปกรณร์อบข้าง  เครื่องมอื

ส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์  

ตัวแปลโปรแกรมและแกจุ้ดบกพร่อง  ระบบ

เปิดรายวชิาใหม่ 



114 

 

   

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ีปรับปรุง 

ขัดจังหวะ  การต่อประสานของตัวรับรู้และอุปกรณ์

การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทลเลอร์ในระบบ  

อัตโนมัติและควบคุม 

Introduction to microcontrollers, Memory, I/Oand 

Peripheral, Development tools for microcontroller, 

Compilers and debuggers, Interrupt systems, 

Interfacing of sensors and devices, applications of 

microcontrollers in automation and control systems. 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2) 

Electrical Engineering Project I 

การเตรียมความพร้อมส าหรับท าโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อ

การท าโครงงาน การน าเสนอ การน าเสนอความ

คบืหน้าของโครงงาน 

Preparation for electrical engineering project, study 

and research for the project, presentation, 

presentation of the progress of the project 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2) 

Electrical Engineering Project I 

การเตรียมความพร้อมส าหรับท าโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อ

การท าโครงงาน การน าเสนอ การน าเสนอความ

คบืหน้าของโครงงาน 

Preparation for electrical engineering project, study 

and research for the project, presentation, 

presentation of the progress of the project 

คงเดิม 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1(1-0-2) 

ส าหรับวศิวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

กฎหมายแล ะ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง าน

วิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

กรณีศึกษา ผลกระทบอันเน่ืองจากความไม่รู้ในตัว

กฎหมายและจรรยาบรรณ 

Laws and regulations involved with electrical 

engineering works, ethics for engineers, case 

studies, effects due to ignorance of laws and ethics 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1(1-0-2) 

ส าหรับวศิวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

กฎหมายแล ะ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง าน

วิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

กรณีศึกษา ผลกระทบอันเน่ืองจากความไม่รู้ในตัว

กฎหมายและจรรยาบรรณ 

Laws and regulations involved with electrical 

engineering works, ethics for engineers, case 

studies, effects due to ignorance of laws and ethics 

คงเดิม 

262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-3) 

Electrical Engineering Project II 

ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ด้ า น

วิศวกรรมไฟฟา้ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ

การน าเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน 

Research and development of project in electrical 

engineering, writing a complete report and 

presentation of project, conclusion of project 

262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-2) 

Electrical Engineering Project II 

ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ด้ า น

วิศวกรรมไฟฟา้ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ

การน าเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน 

Research and development of project in electrical 

engineering, writing a complete report and 

presentation of project, conclusion of project 

ปรับหน่วยกิต 

 

  262391 ฝึกงานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า     3(0-9-5) 

Training in Electrical Engineering 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills on electrical engineering in private or 

government sectors 

 

 

ปรับหน่วยกิตและ

ยา้ยมาจากหมวด

หมวดวชิาบังคับ

ไม่นับหน่วยกิต 
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 2) กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะงาน 

จ านวน  26  หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนงานใด งานหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

2.1) งานไฟฟา้ก าลัง 

2) กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะงาน 

จ านวน  27  หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนงานใด งานหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

2.1) งานไฟฟา้ก าลัง 

เพ่ิม 1 หน่วยกติ 

262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

Electrical Machines I 

พลังงานและการแปลงผันพลังงาน แรงแม่เหล็ก 

แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า วงจรแม่เหล็ก กระแส

ไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อ

แปลงไฟฟ้าทั้งเฟสเดียวและหลายเฟส วิธีการ

ควบคุมและการใช้ งานของหม้อแปลงไฟฟ้ า 

คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบอุดมคติและ

แบบใชง้านจริง วงจรสมมูล หมอ้แปลงไฟฟา้ส าหรับ

เครื่องมอืวัด แนวคดิพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรง โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรงและการพันขดลวด คุณลักษณะของ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์กระแสตรง วิธีการ

เริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง วธิีการควบคุมความเร็ว

มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้

งาน 

Energy sources and conversion, magnetic forces, 

induced voltage, magnetic circuits, eddy currents 

and hysteresis, principles of electromagnetic 

energy conversion, single- phase and 

115 olyphaser transformer connection, control 

methods and performance of transformer, ideal 

and practical characteristics of transformers, 

equivalent circuits, transformer for instruments, 

basic concepts of electric machines, 

electromechanical energy conversion in direct 

current machines, energy and co- energy, 

structures of direct current machine and machine 

winding, characteristics of direct current generator 

and motor, starting methodology of direct current 

machines, speed control methodology of direct 

current machines, electronic control and applied 

methodology of direct current machines 

262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

Electrical Machines I 

พลังงานและการแปลงผันพลังงาน แรงแม่เหล็ก 

แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า วงจรแม่เหล็ก กระแส

ไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจร

แม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลง

ไฟฟ้าทั้งเฟสเดียวและสามเฟส วิธีการควบคุมและ

การใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า คุณลักษณะของ

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบอุดมคติและแบบใช้งานจริง 

วงจรสมมูล หม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับเครื่องมือวัด 

แนวคิดพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า หลักการ

ของเครื่องจักรกลไฟฟา้หมุน หลักการของการแปลง

ผันพลังงานไฟฟ้าเชิงกลในเครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรง โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรงและการพันขดลวด คุณลักษณะของ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์กระแสตรง วิธีการ

เริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง วธิีการควบคุมความเร็ว

มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรงด้วยอิเล็กทรอนกิส์และการประยุกต์ใช้ 

Energy sources and conversion, magnetic forces, 

induced voltage, magnetic circuits, eddy currents 

and hysteresis, principles of electromagnetic 

energy conversion, energy and coenergy in 

magnetic circuits, single- phase and three phase 

transformer connection, control methods and 

performance of transformer, ideal and practical 

characteristics of transformers, equivalent circuits, 

transformer for instruments, basic concepts of 

electric machines, principles of rotating machines, 

principles of electromechanical energy conversion 

in direct current machines, structures of direct 

current machine and machine winding, 

characteristics of direct current generator and 

motor, starting methodology of direct current 

machines, speed control methodology of direct 

current machines, electronic control and applied 

methodology of direct current machines 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

Electrical Machines II 

การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้า

262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

Electrical Machines II 

การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้า

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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กระแสสลับ สนามแมเ่หล็กหมุนโครงสร้างทั่วไปของ

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะของ

เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การควบคุมและ

การประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การ

ต่อขนานมอเตอร์แบบซิงโครนัส โครงสร้างและ

คุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า

ทัง้ชนดิเฟสเดียวและหลายเฟส การควบคุมและการ

ประยุกต์ใช้ งานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบ

เหน่ียวน า มอเตอร์ส าหรับงานพิเศษ หลักการ

เบื้องต้นของมอเตอร์เหน่ียวน าเชิงเส้น วิธีการเริ่ม

เดินมอเตอร์ เหน่ียวน าหลายเฟสและมอเตอร์

ซงิโครนัส ระบบป้องกันของเครื่องจักรกลไฟฟา้ การ

วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะ

ไม่อยู่ตัว 

Energy conversion of alternating current machines, 

general structures of alternating current machines, 

characteristics of synchronous machines, control 

and applied methodologies of synchronous 

machines, steady state performance, parallel 

methods of synchronous motors, structures and 

characteristics of single- phase and 116olyphaser 

induction machines, control and applied 

methodologies of induction machines, special 

alternating current machines, principles of 

induction linear motors, starting methods of 

116olyphaser induction and synchronous motors, 

protection systems of machines, analysis of 

machines in unsteady state 

กระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน โครงสร้างทั่วไป

ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะ

ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การควบคุม

และการประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว 

การต่อขนานมอเตอร์แบบซิงโครนัส โครงสร้างและ

คุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า

ทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส การควบคุมและการ

ประยุกต์ใช้ งานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบ

เหน่ียวน า มอเตอร์ส าหรับงานพิเศษ หลักการ

เบื้องต้นของมอเตอร์เหน่ียวน าเชิงเส้น วิธีการเริ่ม

เ ดินมอเตอร์ เห น่ียวน าสามเฟสและมอเตอร์

ซิงโครนัส การป้องกันของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การ

วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะ

ไม่อยู่ตัว 

Energy conversion of alternating current machines, 

rotating field, general structures of alternating 

current machines, characteristics of synchronous 

machines, control and applied methodologies of 

synchronous machines, steady state performance, 

parallel methods of synchronous motors, structures 

and characteristics of single- phase and three 

phase induction machines, control and applied 

methodologies of induction machines, special 

alternating current machines, principles of 

induction linear motors, starting methods of three 

phase induction and synchronous motors, 

protection of machines, analysis of machines in 

unsteady state 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 

Power Electronics 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ก าลัง ไดโอด

ก าลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์สองหัวต่อก าลัง 

มอสเฟสก าลัง ไอจีบที ีคุณลักษณะของวัสดุแมเ่หล็ก 

แกนหมอ้แปลงก าลัง แกนเฟอร์ไรท ์แกนผงเหล็กอัด 

ตัวแปลงผัน ตัวแปลงผันไฟฟา้กระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสตรง ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า

กระแสตรง ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟา้

กระแสสลับ 

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, alternating current to direct current 

converter, direct current to direct current 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(3-3-8) 

Power Electronics 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ก าลั ง 

หลักการของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ - 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรง

เป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลงผัน

ก า ลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

ปฏิบั ติการ เกี่ ยวกับคุณลักษณะของอุปกร ณ์

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าชนิด

ต่างๆ - วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็น

ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก า ลังไฟฟ้า

กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร

แปลงผั นก า ลั ง ไฟฟ้ า กร ะแสตร ง เป็ น ไฟฟ้ า

กระแสสลับ 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา

และปรับหน่วยกิต 
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converter, alternating current to alternating current 

converter, direct current to alternating current 

converter 

Characteristics of power electronics devices, 

principles of power converters -  AC to DC 

converter, DC to DC converter, AC to AC converter, 

DC to AC converter, experiments about 

characteristics of power electronics devices, power 

converters - AC to DC converter, DC to DC 

converter, AC to AC converter, DC to AC converter 

262344 การผลิต การส่ง และการจ่าย 3(3-0-6) 

ก าลังไฟฟ้า 

Electrical Power Generation, 

Transmission and Distribution 

  ปดิรายวชิา 

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-2) 

Electrical Power Engineering  

Laboratory I 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟา้ 

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เครื่องก าเนิดไฟฟ้า

ซงิโครนัส การควบคุมมอเตอร์ 

Experiments about transformer characteristics, 

direct current machines, alternating current 

machines, synchronous motor, synchronous 

generator, motor control 

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-2) 

Electrical Power Engineering  

Laboratory I 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟา้ 

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เครื่องก าเนิดไฟฟ้า

ซงิโครนัส การควบคุมมอเตอร์ 

Experiments about transformer characteristics, 

direct current machines, alternating current 

machines, synchronous motor, synchronous 

generator, motor control 

คงเดิม 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 

Electrical System Design 

แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบ กฎและมาตรฐาน 

รูปแบบการจ าหน่ายก าลังไฟฟา้ สายไฟฟ้าและสาย

เคเบลิ ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องส าเร็จ 

การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลัง

และการออกแบบวงจรชุด ตัวเก็บประจุ  การ

ออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การ

ออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการโหลด รายการสาย

ป้อนและประธาน ระบบก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การ

ค านวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดินส าหรับการ

ติดต้ังทางไฟฟ้า 

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 schedule, feeder and main schedule, 

emergency power system, short circuit calculation, 

grounding system for electrical installation 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 

Electrical System Design 

แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบ กฎและมาตรฐาน 

รูปแบบการจ าหน่ายก าลังไฟฟา้ สายไฟฟ้าและสาย

เคเบลิ ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องส าเร็จ 

การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลัง

และการออกแบบวงจรชุด ตัวเก็บประจุ  การ

ออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การ

ออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการโหลด รายการสาย

ป้อนและประธาน ระบบก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การ

ค านวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดินส าหรับการ

ติดต้ังทางไฟฟ้า 

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 schedule, feeder and main schedule, 

emergency power system, short circuit calculation, 

grounding system for electrical installation 

 

คงเดิม 

262347 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง                 3(3-0-6) ปรับปรุงชือ่วิชา
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Electric Power System Analysis 

การค านวณวงจรข่ายการส่งและการจ่าย การไหล

โหลด การควบคุมการไหลโหลด ส่วนประกอบ

สมมาตร ความผิดพร่องสมมาตร ความผิดพร่องไม่

สมมาตร เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง การป้องกัน

ระบบ การจ่ายไฟฟ้าแบบประหยัด 

Transmission and distribution networks calculation, 

load flow, load flow control, symmetrical 

components, symmetrical fault, unsymmetrical 

fault, power system stability, system protection, 

economic dispatch 

Electrical Power System 

โครงสร้างระบบก าลังไฟฟา้ วงจรก าลังกระแสสลับ 

ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

และแบบจ าลอง ลักษณะเฉพาะหม้อแปลงก าลังและ

แบบจ าลอง พารามิเตอร์สายส่งและแบบจ าลอง 

พารามเิตอร์เคเบิลและแบบจ าลอง หลักมูลของการ

ไหลภาระ หลักมูลของการค านวณความผิดพร่อง 

Electrical power system structure, AC power 

circuits, per unit system, generator 

characteristics and models, power transformer 

characteristics and models, transmission line 

parameters and models, cable parameters and 

models, fundamental of load flow, fundamental of 

fault calculation. 

และค าอธิบาย

รายวชิา 

262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 1(0-3-2) 

Electrical Power Engineering  

Laboratory II 

การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง หม้อแปลง

แรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การ

ปอ้งกันสายส่ง การต่อลงดิน 

Experiments about characteristics of generator, 

three- phase transformer and transmission line, 

voltage and current transformers, protective 

relays, transmission line protection, grounding 

262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 1(0-3-2) 

Electrical Power Engineering  

Laboratory II 

การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง หม้อแปลง

แรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การ

ปอ้งกันสายส่ง การต่อลงดิน 

Experiments about characteristics of generator, 

three- phase transformer and transmission line, 

voltage and current transformers, protective 

relays, transmission line protection, grounding 

คงเดิม 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

Power System Protection 

พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบั ติ  หม้อแปลง

เครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและการ

ป้องกันระบบ การป้องกันกระแสเกินและความผิด

พร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่ง

โดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้

รีเลย์แบบใช้ช่องส่ือสาร การป้องกันมอเตอร์ การ

ป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

การปอ้งกันเขตบัส 

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 of protection 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

Power System Protection 

พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบั ติ  หม้อแปลง

เครื่องมอืวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและระบบ

การป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิด

พร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่ง

โดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้

รีเลย์แบบน าร่อง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกัน

หม้อแปลง การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การ

ป้องกันเขตบัส หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์

ปอ้งกันดิจิทัล 

Fundamental of protection practices, instrument 

transformer and transducers, 

protection devices and protection systems, 

overcurrent and earth fault protection, differential 

protection, transmission line protection by distance 

relaying, transmission line protection by pilot 

relaying, motor protection, transformer protection, 

generator protection, bus zone protection, 

introduction to digital protection devices 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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262450 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 

High Voltage Engineering 

การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง 

การผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด

แรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของ

สนามไฟฟา้ การเสียสภาพฉับพลันในแกส๊ ไดอิเล็กท

ริกแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบแรงสูง การจัด

สัมพันธ์ของฉนวน 

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, insulation coordination 

262450 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 

High Voltage Engineering 

การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง 

การผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด

แรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของ

สนามไฟฟา้ การเสียสภาพฉับพลันในแกส๊ ไดอิเล็กท

ริกแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผ่า

และการปอ้งกัน การจัดสัมพันธ์ของฉนวน 

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 protection, 

insulation coordination 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

2.2) งานไฟฟา้ส่ือสาร  

262271 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

Signal and Systems 

สัญญาณและระบบต่อเน่ืองทางเวลาและไมต่่อเน่ือง

ทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปล่ียนแปลงตามเวลา 

การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูริเยร์ การ

แปลงลาปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้งาน

สัญญาณและระบบ เทคนิคที่ทันสมัยส าหรับ

วิ เคราะห์ สัญญาณและระบบวงจรปรับสภาพ

สัญญาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวล

สัญญาณดิจิทัล 

Continuous time and discrete time signal and 

systems, linear time invariant systems, signal 

analysis using Fourier transform, Laplace 

transform, and Z- transform, applications of signal 

and systems, modern techniques in signal and 

system analysis, signal conditioning circuit, 

introduction to digital signal processing 

262271 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

Signal and Systems 

สัญญาณและระบบต่อเน่ืองทางเวลาและไมต่่อเน่ือง

ทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปล่ียนแปลงตามเวลา 

การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูริเยร์ การ

แปลงลาปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้งาน

สัญญาณและระบบ เทคนิคที่ทันสมัยส าหรับ

วิ เคราะห์ สัญญาณและระบบวงจรปรับสภาพ

สัญญาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวล

สัญญาณดิจิทัล 

Continuous time and discrete time signal and 

systems, linear time invariant systems, signal 

analysis using Fourier transform, Laplace 

transform, and Z- transform, applications of signal 

and systems, modern techniques in signal and 

system analysis, signal conditioning circuit, 

introduction to digital signal processing 

คงเดิม 

262372 การประมวลผลสัญญาณดจิิทัล 3(3-0-6) 

Digital Signal Processing 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณ

ดิจิทัล ทบทวนสัญญาณไม่ต่อเน่ืองทางเวลาและ

ระบบ ระบบเชิงเส้นไม่แปรเปล่ียนตามเวลาและ

คุณสมบัติ การแทนสัญญาณและระบบไม่ต่อเน่ือง

ทางเวลาในโดเมนความถี่ การแทนการสุ่มในโดเมน

ความถี่ ทฤษฎีการแปลงฟูริเยร์ การแปลงซี การ

แปลงฟูริเยร์แบบเร็ว ตัวกรองดิจิทัล หลักการ

เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลเสียงพูด หลักการ

เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประมวลภาพ 

Introduction to digital signal processing, review of 

262372 การประมวลผลสัญญาณดจิิทัล  3(3-0-6) 

Digital Signal Processing 

สัญญาณต่อเน่ืองทางเวลาและไม่ต่อเน่ืองทางเวลา 

การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและการประมาณ

ค่าในช่วง  การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การ

แปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเน่ือง วิธีความน่าจะเป็นใน

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัว

กรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์

จ ากัดและไม่จ ากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัว

กรอง การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเน่ือง แนะน าการ

ประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เชน่ 

การประมวลผลภาพ การประมวลผลทางเสียงพูด

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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discrete time signals and systems, linear time 

invariant systems and their properties, frequency 

domain representation of discrete time signals and 

systems, frequency domain representation of 

sampling, Fourier transform theorems, Z-

transform, Fast Fourier transform, digital filter, 

introduction to speech processing, introduction to 

image processing 

และเสียง การประมวลผลแบบแถวล าดับและอื่นๆ 

Continuous- time and discrete- time signals, 

spectral analysis, decimation and 

interpolation, sampling rate conversion, DFT, 

probabilistic methods in DSP, design of FIR, IIR 

digital filters, multirate systems and filter Banks, 

Discrete Wavelet Transform, introduction to some 

DSP applications such as image processing, 

speech and audio processing, array processing 

and further current applications. 

262373 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Principle of Communication 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ 

สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรม

ฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ การมอดูเลตแอนะล็อก 

เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พี

เอ็ม สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก การ

มอดู เลตไบนารี เบสแบนด์  ทฤษฎี สุ่มของ ไน 

ควิซและการควอนไตเซชัน การมอดูเลตแอนะล็อก

พัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดูเลต

เดลตา (ดีเอ็ม) การมัลติเพล็กซ์ การมัลติเพล็กซ์

แบบแบ่งเวลา (ทีดีเอ็ม)  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ

สายส่ง การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ ส่วนประกอบ

ไมโครเวฟ การส่ือสารผ่านดาวเทียม การส่ือสาร

ทางแสง 

Introduction to signal and systems, spectrum of 

signal and applications of Fourier series and 

transform, analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, 

NBFM, PM, noise in analog communication, binary 

baseband modulation, Nyquist’ s sampling theory 

and quantization, pulse analog modulation, pulse 

code modulation (PCM) , delta modulation (DM) , 

multiplexing, time division multiplexing ( TDM) , 

introduction to transmission lines, radio wave 

propagation, microwave components, satellite 

communications, optical communication 

262373 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Principle of Communication 

รูปแบบการส่ือสาร แบบมีสายหรือสายเคเบิลและ

แบบไร้สายหรือคล่ืนวทิยุ  หลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับ

สัญญาณและระบบ  สเปกตรัมของสัญญาณและ

การประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงอนุกรม

ฟูเรียร์  การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดี

เอสี เอสเอสบ ีเอฟเอ็ม เอ็นบหีรือดับเบลิยูบีเอฟเอ็ม 

พีเอ็ม  สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก  

การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด์  ทฤษฎสุ่ีมไนควสิและ

การควอนไตเซซั่น  การมอดูเลตแอนะล็อกพัลส์ 

การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พซีเีอ็ม) การมอดูเลตเดลต้า 

(ดีเอ็ม)  การมัลติเพล็กซ์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ

สายส่ง  การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ  ส่วนประกอบ

และการ ส่ือสารคล่ืนไมโครเวฟ  การ ส่ือสาร

ดาวเทยีม  การส่ือสารใยแกว้น าแสง 

Communication models, wire/ cable and 

wireless/ radio, Introduction to signal and system, 

spectrum of signal and applications of Fourier 

series and transform, analog modulation, AM, 

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

communication, binary baseband modulation, 

Nyquist's sampling theory and quantization, pulse 

analog modulation, PCM, DM, multiplexing 

techniques, introduction to transmission lines, radio 

wave propagation, microwave components and 

communication, satellite communications, optical 

communication. 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ือสาร 1 1(0-3-2) 

Communication Engineering  

Laboratory I 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก 

เอเอ็ม เอฟเอ็ม ลักษณะเฉพาะของสายน าสัญญาณ 

การหน่วงทางเวลาของสายน าสัญญาณ การแมตช์

อิมพีแดนซ ์ 

262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ือสาร 1 1(0-3-2) 

Communication Engineering  

Laboratory I 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก 

เอเอ็ม เอฟเอ็ม ลักษณะเฉพาะของสายน าสัญญาณ 

การหน่วงทางเวลาของสายน าสัญญาณ การแมตช์

อิมพีแดนซ์  ปฏิบั ติการ เกี่ ยวกับการมอดู เลต

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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Experiments about analog modulations, AM, FM, 

transmission line characteristics, time delay of 

transmission line, impedance matching 

สัญญาณดิจิทัล  

Experiments about analog modulations, AM, FM, 

transmission line characteristics, time delay of 

transmission line, impedance matching, digital 

modulations 

 

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) 

Data Communication and  

Networking 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสารข้อมูลและ

โครงข่าย ชั้นโปรโตคอลและสถาปัตยกรรมโครงข่าย 

โปรโตคอลแบบจุดต่อจุดและตัวเชื่อม แบบจ าลอง

การประวิงในโครงข่ายข้อมูล การส่ือสารแบบเข้าถึง

หลายทาง เส้นทางข้อมูลในโครงข่าย การควบคุม

การไหลของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล การ

ออกแบบโครงข่าย 

Introduction to data communications and networks, 

layered protocols and network architecture, point-

to- point protocols and links, delay models in data 

networks, multiple access communication, routing 

in data networks, data flow control, data security, 

network design 

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) 

Data Communication and  

Networking 

หลักการเบื้องต้นของการส่ือสารข้อมูลและระบบ

เครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูล

แบบชั้น โปรโตคอลและการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด 

แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่าน

ระบบเครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลาง

ในการส่งข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของ

ข้อมูล การควบคุมข้อผิดพลาด ระบบเครือข่าย

ข้อมูลบริเวณเฉพาะที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ

สลับช่องทางการส่ือสาร การเลือกเส้นทางใน

เครือข่ายการ ส่ือสารข้อมูล  การรักษาความ

ปลอดภัยของระบบเครือข่ายข้อมูล ระบบเครือข่าย

ข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและระบบของ

การส่ือสารข้อมูล มาตรฐานการส่ือสารข้อมูล  

Introduction to data communications and networks, 

layered network architecture, point- to- point 

protocols and links, delay models in data networks, 

medium- access control protocols, flow control, 

error control, local area network, switching 

network, routing in data networks, network 

security, cloud network, architecture and system, 

standards. 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262376 การสื่อสารดจิิทัล 3(3-0-6) 

Digital Communication 

ทบทวนทฤษฎีการ สุ่ม  ความ น่าจะ เป็ นและ

กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสายสัญญาณและการ

จัดรูปสัญญาณพัลส์ สัญญาณรบกวนในการส่ือสาร

ดิจิทัล การตรวจจับสัญญาณ เทคนิคการมอดูเลต

ดิจิทัล การวเิคราะห์ประสิทธิภาพ หลักการเบ้ืองต้น

เกี่ยวกับทฤษฎีข้อมูล การเข้ารหัสต้นฉบับ การ

เข้ารหัสช่องสัญญาณ การบบีอัดข้อมูล 

Review of sampling theorem, probability and 

random processes, line coding and pulse shaping, 

noise in digital communication, signal detections, 

digital modulation techniques, performance 

analysis, introduction to information theory, source 

262376 การสื่อสารดจิิทัล 3(3-0-6) 

Digital Communication 

ทบทวนความน่าจะ เป็นและกระบวนการ สุ่ม  

ช่องสัญญาณ  แถบความถี่ไนควิสต์น้อยที่สุด  การ

ตรวจจับสัญญาณ  สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาว

แบบบวก  การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล  ซิกมา

เดลต้า  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพ  การซงิโครไนเซ

ซั่น  อีเควไลเซซั่น  หลักการเบื้องต้นของทฤษฎี

ข่าวสารข้อมูล  การเข้ารหัสแหล่งก าเนิด  การ

เข้ารหัสช่องสัญญาณ  ระบบช่องสัญญาณและ

คล่ืนพาห์แบบหลายทาง  เทคนิคการกระจาย

สเปกตรัม  การจางหายของสัญญาณจากการ

แพร่หลายเส้นทาง 

Review of probability and random process, signal 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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coding, channel coding, data compression space, minimum Nyquist bandwidth, signal 

detections, AWGN, digital modulation techniques, 

sigma- delta, performance analysis, 

synchronization, equalization, introduction of 

information theory, source coding, channel coding, 

multichannel and multicarrier systems, spread 

spectrum techniques, multipath fading channels. 

  262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 1(0-3-2) 

ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมส่ือสาร   

Computer Programming and Application 

Software for  Communication Engineering  

การ เขียนโปรแกรมคอมพิว เตอร์และการใ ช้

โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

ส่ือสาร  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค านวณและการ

จ าลอง 

Computer programming and application softwares 

related to electrical communication engineering, 

application software for calculation and simulation 

เปิดรายวชิาใหม่ 

262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ือสาร 2 1(0-3-2) 

Communication Engineering  

Laboratory II 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล 

คุณสมบัติของการกระจายคล่ืนของสายอากาศแบบ

ลิ เ นี ย ร์ ไ ว ร์  ส ายอากาศแบบ ลิ เ นี ย ร์ แอ เรย์  

ส า ย อ า ก า ศ แ บ บ อู ด ะ - ย า กิ  ส า ย อ า ก า ศ  

แบบล็อก-พิริออดิก สายอากาศแบบแอพพะเจอร์ 

สายอากาศแบบไมโครสตริพ การวัดสายอากาศ 

Experiments about digital modulations, radiation 

properties of linear wire antenna, linear array 

antenna, Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, 

aperture antenna, microstrip antenna, antenna 

measurement 

262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ือสาร 2 1(0-3-2) 

Communication Engineering  

Laboratory II 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล 

คุณสมบัติของการกระจายคล่ืนของสายอากาศแบบ

ลิ เ นี ย ร์ ไ ว ร์  ส ายอากาศแบบ ลิ เ นี ย ร์ แอ เรย์  

ส า ย อ า ก า ศ แ บ บ อู ด ะ - ย า กิ  ส า ย อ า ก า ศ  

แบบล็อก-พิริออดิก สายอากาศแบบแอพพะเจอร์ 

สายอากาศแบบไมโครสตริพ การวัดสายอากาศ 

Experiments about digital modulations, radiation 

properties of linear wire antenna, linear array 

antenna, Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, 

aperture antenna, microstrip antenna, antenna 

measurement 

คงเดิม 

262478 วศิวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

Antenna Engineering 

ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม สมการของปัญหาการ

กระจาย แหล่งกระจายคล่ืนทุกทิศทางแบบจุด 

รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและอัตราขยาย 

อิมพีแดนซ์การกระจาย โพลาไรเซชันของคล่ืน การ

กระจายคล่ืนจากส่วนกระแส คุณสมบัติของการ

กระจายของสายอากาศแบบลิเนียร์ไวร์ สายอากาศ

แบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศแบบอูดะ-ยากิ 

สายอากาศแบบล็อก-พิริออดิก สายอากาศแบบ

แอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริพ การวัด

สายอากาศ 

Basic theorems and definitions, formulation of the 

262478 วศิวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

Antenna Engineering 

ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม  แหล่งกระจายคล่ืนทุก

ทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและ

อัตราขยาย   ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์

ขาเข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่านของฟริส การ

กระจายคล่ืนจากส่วนกระแส  ผลกระทบเน่ืองจาก

พื้นดิน คุณสมบัติของการกระจายของสายอากาศ

แบบเส้น  สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบ

ยากิ-อูดะและ สายอากาศแบบล็อก-พิริออดิก 

สายอากาศยุคใหมส่ าหรับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ 

Basic definitions and theory, isotropic point source, 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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radiation problems, isotropic point source, power 

and field patterns, directivity and gain, radiation 

impedance, wave polarization, radiation from 

current elements, radiation properties of linear wire 

antenna, linear array antenna, Uda-Yagi antenna, 

log-periodic antenna, aperture antenna, microstrip 

antenna, antenna measurement 

power and field patterns, directivity and gain, 

efficiency, polarization, input impedance and 

bandwidth, Friis transmission equation, radiation 

from current elements, ground effects, radiation 

properties of wire antenna, array antenna, Yagi-

Uda antenna and log- periodic antenna, aperture 

antenna, microstrip antenna, modern antenna for 

current applications, antenna characteristics 

measurement. 

262479 วศิวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

Microwave Engineering 

ทฤษฎีโครงข่าย การวเิคราะห์และออกแบบของหน่ึง

ขั้วและสองขั้วสมมูล แมทชิงโครงข่าย ทฤษฎีสายส่ง 

สายส่งไมโครเวฟ เอส-พารามิเตอร์ การวิเคราะห์

โครงข่ายไมโครเวฟ การก าทอนของไมโครเวฟและ

ตัวกรอง ตัวแบ่งก าลังและตัวต่อสัญญาณแบบมี

ทศิทาง ตัวกรองไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการ

ประยุกต์ใช้งาน การวัดไมโครเวฟ 

Network theorems, analysis and design of 

equivalent one- port and two- port, matching 

networks, transmission line theory, microwave 

transmission lines, s –  parameters, microwave 

network analysis, microwave resonators and 

filters, power dividers and directional couplers, 

microwave filters, microwave systems and 

applications, microwave measurement 

262479 วศิวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

Microwave Engineering 

ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คล่ืนระนาบ สายส่ง

ไมโครเวฟและท่อน าคล่ืน การวิเคราะห์โครงข่าย

ไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์ แรงดันสมมูลและกระแส

สมมูล เมทริกซ์เอส กราฟการไหลสัญญาณ การ

แมทช์และปรับคา่อิมพีแดนซ ์ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ 

ตัวแบ่งพลังงานและไดเรคชันนอล คัปเปลอร์ ตัว

กรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อ

จุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายไมโครเวฟ พื้นฐาน

การวัดค่าไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้ 

Review of Maxwell’ s equations, plane waves, 

microwave transmission lines and 

waveguides, microwave network analysis, 

impedance and equivalent voltage and current, the 

s matrix, signal flow graphs, impedance matching 

and tuning, microwave resonators, power dividers 

and directional couplers, microwave filters, point-

to-point microwave link, radar system, microwave 

propagation, basic of microwave measurement, 

applications. 

ย้ายไปกลุ่มวชิา

เฉพาะเลือก (งาน

ไฟฟา้ส่ือสาร) 

และปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

 

262480 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

Optical Communication 

ทอ่น าคล่ืนไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการ

แพร่กระจาย โครงสร้างและชนิดของเส้นใยแก้วน า

แสง ชนิดของเส้นใยแกว้น าแสง พารามิเตอร์ของเส้น

ใยแก้วน าแสง หลักของเลเซอร์  การลดทอน

สัญญาณในเส้นใยแก้วน าแสง แหล่งก าเนิดแสง 

เทคนิคการมอดูเลต การตรวจจับทางแสง ตัวรับ

ทางแสง ตัวทวนสัญญาณและขยายสัญญาณทาง

แสง ส่วนประกอบอุปกรณ์ทางแสง ตัวแบ่งและตัว

รวมทางแสง ตัวเชื่อมต่อและเลนส์ การผลิตและ

กระบวนการของเส้นใยแก้วน าแสง การค านวณ

งบประมาณการเชื่อมต่อ 

Cylindrical dielectric waveguide and propagating 

262480 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

Optical Communication 

ทอ่น าคล่ืนไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการ

แพร่กระจายคล่ืน  โครงสร้างและชนิดของเส้นใย

แก้วน าแสง  พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง  

การผลิตเส้นใยแก้วน าแสง  ชนิดของสายใยแก้วน า

แสง  การส่งสัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง  การรับ

สัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง  การลดระดับของ

สัญญาณ  การลดทอนและการกระจายของแสงใน

การเชื่อมต่อใยแกว้น าแสง  ตัวทวนสัญญาณและตัว

ขยายสัญญาณในใยแก้วน าแสง  การค านวณการ

เชื่อมต่อสัญญาณ  การมัลติเพล็กซ์ในระบบการ

เชื่อมต่อใยแก้วน าแสง  ความรู้ เบื้อง ต้นของ

เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงเป็น

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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conditions, structure and type of optical fiber, 

optical cable types, optical fiber parameters, laser 

principles, signal degradations in optical fiber, 

optical sources, modulation techniques, optical 

detections, optical receivers, optical repeater and 

amplifier, optical components, optical divider and 

combiner, coupler and lens, optical fiber production 

and process, link budget calculation 

สัญญาณแสงผ่านใยแกว้น าแสง 

Cylindrical dielectric waveguides and propagating 

conditions, structure and types of optical fiber, 

optical fiber parameters, optical fiber production, 

optical cable types, optical transmitters, optical 

receivers, signal degradations, attenuation and 

dispersion in fiber link, optical repeaters and 

amplifiers, link budget calculation, multiplexing in 

optical link system, introduction to FTTX. 

     

กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มใด กลุ่มหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มใด กลุ่มหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

คงเดมิ 

262424 ระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

และการเชื่อมโยง 

Computer Systems and Interfacing 

  ปดิรายวชิา 

  262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ              3(3-0-6) 

Sensors and Transducers 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและอุปกรณ์ควบคุม 

ตัวแปลงแบบแอนะลอกและดิจิทัล เทคนิคการวัด

แรงดัน อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง การวัดการ

ไหลของของไหลรวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์ทุติย

ภูมแิละวธิีการพเิศษ การวัดอุณหภูมริวมถงึวิธีการที่

ไม่ใช่ไฟฟ้าวิธีการไฟฟ้าและวิธีการแผ่รังสี รูปแบบ

ของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลว

โดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยอ้อมรวมถึง วิธี

ความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัว

ควบคุมในปัจจุบัน 

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 
 

เปิดรายวชิาใหม่ 

262425 ตัวตรวจรู้อุตสาหกรรม 3(3-0-6)   ปดิรายวชิา 
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และอุปกรณ์ควบคุม 

Industrial Sensors and  

Control Devices 

  262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

ก าลัง 

Control in Power Electronics 

 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพี ดับบลิว เอ็ม 

หลักการควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพี

ดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับวงจรแปลง

ผันก าลังไฟฟ้าแบบแหล่งจ่ายแรงดัน การควบคุมพี

ดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็ม

เ ร ค ติ ไฟร์ เ ออ ร์  ก า รควบคุ มว งจ รแปลงผั น

ก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็มด้วยการควบคุมแบบ

ชาญฉลาด 

 PWM converters, control strategies for PWM 

converters, PWM techniques for voltage source 

converters, control of PWM inverter, control of 

PWM rectifiers, intelligent control for power 

converters 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Industrial Automation Systems 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมในอุตสาหกรรม 

เงื่อนไขสัญญาณแอนะล็อก เงื่อนไขสัญญาณดิจิทัล 

ตัวตรวจรู้และตัวแปลง ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัว

ควบคุมดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัวควบคุมตรรก

สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การท าโปรแกรมพี

แอลซ ีการต่อประสานพแีอลซี การประยุกต์พีแอลซี

ในระบบอัตโนมัติ 

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 

 

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Industrial Automation Systems 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมในอุตสาหกรรม 

เงื่อนไขสัญญาณแอนะล็อก เงื่อนไขสัญญาณดิจิทัล 

ตัวตรวจรู้และตัวแปลง ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัว

ควบคุมดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัวควบคุมตรรก

สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การท าโปรแกรมพี

แอลซ ีการต่อประสานพแีอลซ ีการประยุกต์พีแอลซี

ในระบบอัตโนมัติ 

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 

 

คงเดิม 

262427 เครื่องมือวัดกระบวนการ  3(3-0-6) 

Process Instrumentation 

  ปดิรายวชิา 

  262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟา้         3(3-0-6) 

Electrical Machine Design 

 การออกแบบสนามแม่ เห ล็ก ไฟฟ้ า ส าหรั บ

เครื่ อ งจั กรกล เช่ น  การพัฒนาความ เข้ า ใจ

ความสัมพันธ์ของ ขนาดและพิกัดของเครื่องจักรกล 

การแนะน าหลักการและเทคนิคของการออกแบบ

เปิดรายวชิาใหม่ 
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การพันอย่างเหมาะสม  เทคนิคการออกแบบ

เครื่องจักรกลแบบแมเ่หล็กถาวรและการค านวณค่า

ความเหน่ียวน า  

Electromagnetic design of rotating machines, such 

as to develop an understanding of the relationship 

between dimensions and rating of machines, to 

introduce the optimal principles and techniques of 

winding design, to develop techniques for the 

design of permanent magnet machines, and to 

calculate representative winding reactance 

262428 การออกแบบระบบเครื่องมือวัด 3(3-0-6) 

Instrumentation System Design 

  ปดิรายวชิา 

262429 การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electric Drives 

องค์ประกอบการขับเคล่ือนทางไฟฟ้า คุณลักษณะ

ของโหลด ขอบเขตการท างานของอุปกรณ์ วิธีการ

หยุดมอเตอร์ การส่งก าลังและการเลือกขนาด 

คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า 

ช นิดของ ตัวควบคุม  การขับ เค ล่ื อนมอเตอร์

กระแสตรง การขับเคล่ือนมอเตอร์กระแสสลับ 

ระบบขับเคล่ือนเซอร์โว การประยุกต์การขับเคล่ือน

ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

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, direct current motor drives, alternating 

current motor drives, servo drives systems, 

applications of drives in industrial automations 

262429 การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electric Drives 

องค์ประกอบการขับเคล่ือนทางไฟฟ้า คุณลักษณะ

ของโหลดชนิดต่างๆ ขอบเขตการท างานของการ

ขับเคล่ือน วธิีการต่างๆของการหยุดมอเตอร์ การส่ง

ก าลังและการเลือกขนาด คุณลักษณะแรงบิด-

ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ การขับเคล่ือน

มอเตอร์กระแสตรง  การขับ เค ล่ือนมอเตอร์

กระแสสลับ ระบบขับเคล่ือนแบบเซอร์โว การ

ประยุกต์การขับเคล่ือนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

Electric drive components, load characteristics, 

operating region of drives, braking methods of 

motors, power transmission and sizing, torque-

speed characteristics of electric motors, DC motor 

drives, AC motor drives, servo drives systems, 

applications of drives in industrial automation. 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262430 ระบบควบคุมแนวใหม่ 3(3-0-6) 

Modern Control Systems 

  ปดิรายวชิา 

262431 การควบคุมดจิิทัล 3(3-0-6) 

Digital Control 

ทฤษฎีพื้นฐานของการชักตัวอย่างและการควอนไทช์ 

ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ โ ด เ มนค ว ามถี่  ก า ร แปล ง ซี  

ผลตอบสนองชั่วครู่และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาด

ของระบบ หลักเกณฑ์การแปลงแอนะล็อกเป็น

ดิจิทัล หลักเกณฑ์การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุม

ข้อมูลชักตัวอย่าง การวิ เคราะห์ปริ ภูมิสถานะ  

สมการปริภูมิสถานะ การหาผลเฉลยสมการปริภูมิ

สถานะ 

Basic concepts to sampling and quantization 

methods, frequency domain analysis, Z-transform, 

transient response and error analysis of the 

262431 การควบคุมดจิิทัล 3(3-0-6) 

Digital Control 

ทฤษฎีพื้นฐานของการชกัตัวอย่างและการควอนไทช์ 

ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ โ ด เ มนค ว ามถี่  ก า ร แปล ง ซี  

ผลตอบสนองชั่วครู่และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาด

ของระบบ หลักเกณฑ์การแปลงแอนะล็อกเป็น

ดิจิทัล หลักเกณฑ์การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุม

ข้อมูลชักตัวอย่าง การวิ เคราะห์ปริ ภูมิสถานะ  

สมการปริภูมิสถานะ การหาผลเฉลยสมการปริภูมิ

สถานะ 

Basic concepts to sampling and quantization 

methods, frequency domain analysis, Z-transform, 

transient response and error analysis of the 

คงเดิม 
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systems, analog to digital transformation, digital to 

analog transformation, general methodologies to 

design sampled data control systems, state space 

analysis, state space equations, solutions of state 

space equations 

systems, analog to digital transformation, digital to 

analog transformation, general methodologies to 

design sampled data control systems, state space 

analysis, state space equations, solutions of state 

space equations 

  262441 ยานยนต์ไฟฟ้า                       3(3-0-6) 

Electric Vehicles  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์

ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปล๊ักอินไฮบริด

คอนเวอร์เตอร์ก าลังและการขับเคล่ือนมอเตอร์

ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

การอัดประจุแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

วิธีการควบคุมก าลังไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

ในยานยนต์ไฟฟ้า 

Introduction to electric vehicles, hybrid electric 

vehicles, plug- in hybrid electric vehicles, power 

converters and electric motor drives, electric 

vehicle energy storage systems, electric vehicle 

battery charging, vehicular power control strategy 

and energy management 

เปิดรายวชิาใหม่ 

262451 โรงไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 

Power Plant and Substation 

เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า 

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน

หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของ

สถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย การ

ปอ้งกันฟา้ผา่ ระบบต่อลงดิน 

Load curve, diesel power plant, steam power 

plant, gas turbine power plant, combined cycle 

power plant, hydro power plant, nuclear power 

plant, renewable energy sources, type of 

substation, substation equipment, substation 

layout, lightning protection, grounding system 

262348 โรงไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้าย่อย       3(3-0-6) 

Power Plant and Substation 

เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า 

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน

หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของ

สถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานี

ไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานี

ไฟฟา้ย่อย ระบบต่อลงดิน 

Load curve, diesel power plant, steam power 

plant, gas turbine power plant, 

combined cycle power plant, hydro power plant, 

nuclear power plant, renewable energy sources, 

type of substation, substation equipment, 

substation layout, substation automation, lightning 

protection for substation, grounding systems 

ยา้ยไปหมวดวชิา

บังคบัเฉพาะงาน

(งานไฟฟา้ก าลัง)  

เปล่ียนรหัสวชิา

และ 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262452 วัสดุทางวศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electrical Engineering Materials 

  ปดิรายวชิา 

 

262453 วศิวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 

Illumination Engineering  

ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณแสง

สว่าง แสงและสีของแสง หลอดไฟฟ้าและดวงโคม

ไฟฟ้า การวัดแสงสว่าง การควบคุมแสง คุณสมบัติ

ทางแสงของวัสดุกอ่สร้าง การค านวณและออกแบบ

ระบบแสงสวา่งภายในและภายนอกอาคาร 

262453 วศิวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 

Illumination Engineering  

ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณแสง

สว่าง แสงและสีของแสง หลอดไฟฟ้าและดวงโคม

ไฟฟ้า การวัดแสงสว่าง การควบคุมแสง คุณสมบัติ

ทางแสงของวัสดุกอ่สร้าง การค านวณและออกแบบ

ระบบแสงสวา่งภายในและภายนอกอาคาร 
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Electromagnetic radiation quantities, photometric 

quantities, light and color of lighting, fittings and 

lamps, measurements of light, light control, optical 

properties of construction materials, lighting 

calculations and design for interior and exterior 

building 

 

Electromagnetic radiation quantities, photometric 

quantities, light and color of lighting, fittings and 

lamps, measurements of light, light control, optical 

properties of construction materials, lighting 

calculations and design for interior and exterior 

building 

 

262454 การประมาณและออกแบบ 3(3-0-6) 

ระบบไฟฟ้า 

Electrical Estimation and System Design 

แผนภาพเส้นเดียวและแผนภาพรีเลย์ แผนภาพไร

เซอร์ของระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ระบบไฟฉุกเฉิน การท ารายการโหลด อุปกรณ์

ป้องกัน การประมาณราคาทางไฟฟ้า รูปแบบการ

เตรียมข้อมูล ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การ

ปรับแต่งราคา การวิเคราะห์ทางด้านแรงงานและ

ตัวอย่างการประมาณการ  

Single line diagram and relay diagram, riser 

diagram of telephone system, fire alarm system, 

emergency light system, load scheduling, 

protective device, electrical price estimation, 

pattern of data preparation, fundamental prices, 

labor prices, modify price units, analysis of labor 

and estimation examples 

 

262454 การประมาณและออกแบบ 3(3-0-6) 

ระบบไฟฟ้า 

Electrical Estimation and System Design 

แบบระบบไฟฟ้าและข้อก าหนดประกอบแบบ 

แผนภาพเส้นเดียว แผนภาพไรเซอร์และแผนภาพ

รีเลย์ ระบบโทรศัพท ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก 

การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรียมข้อมูล 

ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา การ

วเิคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณ

ราคา 

Electrical drawing and specification,  

single line diagram, riser diagram and relay 

diagram, telephone system, fire alarm system, 

emergency light system and lighting  exit, estimate 

quantity, pattern of data preparation, fundamental 

prices, labor prices, modify price units, analysis of 

labor and price estimation examples 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262455 การวเิคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

Computer Analysis inElectricalPower System 

การจ าลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง การ

วิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษาระบบที่ เกิด

ความผิดพร่อง การจ าลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้า

ก าลัง การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง การ

ทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

ประยุกต์ในระบบไฟฟ้าก า ลังและการจ าลอง

กรณศีึกษา 

Modeling of power system components, load flow 

analysis, faulted system studies, modelling of 

power system stability, analysis of electromagnetic 

transients, state estimation in power system, 

computer laboratory sessions on use of application 

software and sample studies 

 

262455 การวเิคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

Computer Analysis inElectricalPower System 

การจ าลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง การ

วิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษาระบบที่ เกิด

ความผิดพร่อง การจ าลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้า

ก าลัง การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง การ

ทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

ประยุกต์ในระบบไฟฟ้าก า ลังและการจ าลอง

กรณศีึกษา 

Modeling of power system components, load flow 

analysis, faulted system studies, modelling of 

power system stability, analysis of electromagnetic 

transients, state estimation in power system, 

computer laboratory sessions on use of application 

software and sample studies 
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262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

ในระบบแรงต่ า 

Electrical Safety of 

Low-Voltage Systems 

  ปดิรายวชิา 

  262456 

 

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electrical Safety 

อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย 

สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการบาดเจ็บ 

ไฟฟ้าดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อย

ประจุไฟฟ้าสถิต (อีเอสดี) ประกายไฟจากอาร์ก

ไฟฟา้และการปอ้งกัน การแยกทางไฟฟา้ การต่อลง

ดินในทางปฏิบัติ การต่อฝากและการชิลด์ การ

ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน

วงจร แนวทางความปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับ

ระบบแรงดันต่ าและแรงดันสูง ความปลอดภัยทาง

ไฟฟา้ในสถานที่ท างาน 

Electrical Hazards and safety measures, causes of 

electrical accidents and injuries, 

electric shock, step and touch potentials, 

electrostatic discharge ( EDS) , electrical arc flash 

and protection, electrical isolation, practical 

grounding, bonding and shielding, electrical safety 

testing, circuit protection devices, electrical safety 

guidance for low- voltage and high- voltage 

systems, electrical safety in the workplaces 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

262457 การป้องกันฟ้าผ่า 3(3-0-6) 

Lightning Protection 

ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จฟ้าผ่า 

ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน

ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกัน

ฟ้าผ่าเสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสูงและ

กระแสสูง แบบจ าลองล าฟ้าผ่าย้อนส าหรับการ

ประยุกต์ด้านวศิวกรรม 

Lightning parameters, protection against lightning 

surges, external lightning protection system, 

Internal lightning protection system, lightning 

protection of transmission lines, lightning protection 

of telecommunication towers, high-voltage and 

high-current testing, return stroke models for 

engineering applications 

262457 การป้องกันฟ้าผ่า 3(3-0-6) 

Lightning Protection 

ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จฟ้าผ่า 

ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน

ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกัน

ฟ้าผ่าเสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสูงและ

กระแสสูง แบบจ าลองล าฟ้าผ่าย้อนส าหรับการ

ประยุกต์ด้านวศิวกรรม 

Lightning parameters, protection against lightning 

surges, external lightning protection system, 

Internal lightning protection system, lightning 

protection of transmission lines, lightning protection 

of telecommunication towers, high-voltage and 

high-current testing, return stroke models for 

engineering applications 

คงเดิม 

  262458 วธีิปัญญาประดษิฐ์ในระบบ 3(3-0-6) 

ไฟฟ้าก าลัง 

Artificial Intelligence Techniques in Power 

Systems 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีปัญญาประดิษฐ์ ระบบ

ฐานความรู้  ฟัซซีลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม 

การค านวณเชงิวิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

ระบบฐานความรู้ส าหรับการแสดงสภาวะ  วิธี

ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการควบคุมแรงดันและการ

ควบคุมความถี่ วิธีปัญญาประดิษฐส์ าหรับระบบการ

ป้องกัน  โครงข่ ายประสาทเทียมส าหรับการ

ประมาณความปลอดภัยสถิต การวางแผนซ่อม

บ ารุงส าหรับโครงข่ายสายส่งก าลังโดยใช้การ

โปรแกรมพันธุกรรม ระบบอัจฉริยะส าหรับการ

พยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ 

Introduction to artificial intelligence techniques, 

knowledge – based systems, fuzzy logic, artificial 

neural networks, evolutionary computing, genetic 

algorithm, knowledge –based systems for condition 

monitoring, artificial intelligence techniques for 

voltage control and frequency control,  artificial 

intelligence techniques for protection systems, 

artificial neural network for static security 

assessment, scheduling maintenance of electrical 

power transmission networks using genetic 

programming, intelligent systems for electric 

demand forecasting 

   

262459 

 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า 3(3-0-6) 

แบบสวติชงิ 

Power Switching Converters 

พื้นฐานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง

ชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง

ชนิดมีหม้อแปลง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบ

อินเตอร์ลีฟ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช์คา

ปาซิเตอร์ การควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

แบบสวิตชิง การวิเคราะห์ทางพลวัตรของวงจร

แปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การจ าลองการ

ท างานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 

การออกแบบวงจรแปลงผันก าลังไฟฟา้แบบสวติชิง 

Basic switching converter topologies, 

transformerized switching converters, interleaved 

converters, switched capacitor converters, control 

schemes of switching converters, dynamic analysis 

of switching converters, simulation of switching 

converters, switching converter design 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

262461 วทิยาศาสตร์ทางความร้อน 3(3-0-6) 

Thermal Science 

  ปดิรายวชิา 

  262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น        3(3-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
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Introduction to Smart Grid 

สมาร์ตกริดเบื้องต้นโครงสร้างของสมาร์ตกริด 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   สมาร์ต

มเิตอร์ การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน 

ระบบสะสมพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน

และควบคุมในสมาร์ตกริด 

Introduction to smart grid, configuration of smart 

grid, information and communication technology, 

smart meter, distributed generation from 

renewable energy, energy storage system, energy 

management and control in smart grid 

262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 

Distributed Generation Systems 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยี

แบบทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน การเชื่อมโยงกริด 

ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจายในระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย โพรไฟล์

แรงดัน ความเชื่อถือได้ การป้องกัน การไหลของ

โหลด กริดอัจฉริยะ ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 

Introduction to distributed generation, technologies 

of distributed generation, 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 

262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 

Distributed Generation Systems 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยี

แบบทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน การเชื่อมโยงกริด 

ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจายในระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย โพรไฟล์

แรงดัน ความเชื่อถือได้ การป้องกัน การไหลของ

โหลด สมาร์ตกริด ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 

Introduction to distributed generation, technologies 

of distributed generation, 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 

คงเดิม 

262463 พลังงานหมุนเวยีน 3(3-0-6) 

Renewable Energy 

ความรู้ เ บื้ อ ง ต้น เกี่ ย วกั บระบบพลังงานและ

ทรัพยากรพลังงานหมุน เวียน ศักยภาพของ

ทรัพยากรหมุนเวียนในประเทศไทย ความแตกต่าง

ของเทคโนโลยีพลังงานแบบทั่วไปกับพลังงาน

หมุนเวียน เทคโนโลยพีลังงานหมุนเวียน ดวงอาทิตย์ 

ลม มวลชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ แกส๊ชีวภาพ ขยะ

ชุมชน พลังงานคล่ืน เซลล์เชื้อเพลิง ตัวสะสม

พลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายด้าน

พลังงานหมุนเวียน ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 

Introduction to energy systems and renewable 

energy resources, potential of renewable 

resources in Thailand, difference of conventional 

and renewable energy technologies, renewable 

technologies, solar, wind, biomass, geothermal, 

biogas, municipal solid waste, wave energy, fuel 

cell, energy storages, laws, regulations, and 

262463 พลังงานหมุนเวยีน 3(3-0-6) 

Renewable Energy 

ความรู้ เ บื้ อ ง ต้น เกี่ ย วกั บระบบพลังงานและ

ทรัพยากรพลังงานหมุน เวียน ศักยภาพของ

ทรัพยากรหมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยี

พลังงานแบบทั่วไปกับพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียน เชน่ ดวงอาทิตย ์ลม มวลชีวภาพ 

ความร้อนใต้พิภพ แก๊สชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงาน

คล่ืน เซลล์เชื้อเพลิง ตัวสะสมพลังงาน กฎหมาย 

ข้อบังคับและนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน 

ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 

Introduction to energy systems and renewable 

energy resources, potential of renewable 

resources, 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, 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 
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policies of renewable energy, economics aspects regulations, and policies of renewable energy, 

economics aspects 

262464 การอนุรักษ์และ 3(3-0-6) 

การจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and 

Management 

หลักการ เบื้ อ ง ต้นของประสิทธิ ภาพพลังงาน 

หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและ

อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและ

ข้อบังคับของการอนุรักษ์พลังงาน การวเิคราะห์และ

การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 

เทคนิคการใช้ประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสง

สว่าง การท าความร้อนและการระบายอากาศ และ

ระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์อุตสาหกรรม 

ระบบผลิตพลังงานร่วม การวัดและการวิเคราะห์

ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และการจัด

การพลังงาน 

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 

262464 การอนุรักษ์และ 3(3-0-6) 

การจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

หลักการ เบื้ อ ง ต้นของประสิทธิภาพพลังงาน 

หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและ

อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและ

ข้อบังคับของการอนุรักษพ์ลังงาน การวเิคราะห์และ

การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 

เทคนิคการใช้ประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสง

สว่าง ระบบท าความร้อนและระบายอากาศและ

ปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์อุตสาหกรรม ระบบ

ผลิตพลังงานร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการ

วเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

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 economic 

analysis 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262495 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 

ไฟฟ้าก าลัง 

Selected Topics in Electrical  

Power Engineering 

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน

ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า  ใ น ส า ข า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การค้นคว้า การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study 

in electrical power engineering area, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

262495 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 

ไฟฟ้าก าลัง 

Selected Topics in Electrical  

Power Engineering 

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน

ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า  ใ น ส า ข า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การค้นคว้า การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study 

in electrical power engineering area, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

คงเดิม 

  262497 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมควบคุม 3(3-0-6) 

Selected Topics in Control Engineering  

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน

หรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

ควบคุม การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

เปิดรายวชิาใหม่ 
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วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study 

in electrical power engineering area, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

 

  262498 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 

Selected Topics in Energy Engineering  

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน

หรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

พลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study 

in electrical power engineering area, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

เปิดรายวชิาใหม่ 

2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร   

  262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชน                                     3(2-3-6) 

Creativity and Innovation for Community 

บทน าสู่เครื่องยนต์นวัตกรรม กระบวนการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ การตีกรอบโจทย์ปัญหาของชุมชน การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่

เก่ียวข้องเพื่อหาวธิีการแกป้ัญหาเชิงสร้างสรรค์ การ

พัฒนาข้อเสนอโครงงานขนาดเล็ก ส าหรับผลิต

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Introduction to innovation engine, process of 

creative thinking, framing community problems, 

process of applying knowledge on engineering and 

related interdisciplinary for creative solution, 

development of mini project proposal for 

conducting innovation for community 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

  262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร 3(3-0-6) 

Communication Electronics 

การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรการมอดู

เลตแอมพลิจูด วงจรการมอดูเลตความถี่ วงจรการ

มอดูเลตแบบดิจิทัล วงจรการส่ือสาร วงจรการ

เข้ารหัส วงจรการส่งแบบดิจิทัล วงจรส่ือสาร

เครือข่าย สายส่ง การแผ่ของคล่ืน สายอากาศ ท่อ

นาคล่ืนและเรดาร์ ไมโครเวฟและเลเซอร์ โทรทัศน์ 

เส้นใยน าแสง 

เปิดรายวชิาใหม่ 



134 

 

   

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ีปรับปรุง 

Fundamentals of communication electronics, 

Amplitude modulation circuits, Frequency 

modulation circuits, Digital modulation circuits, 

Communication circuits, Coding circuits, Digital 

transmission circuits, Network communication 

circuits, Transmission lines, Wave propagation, 

Antennas, Waveguides and radar, Microwaves and 

lasers, Television. Optical fiber. 

  262473 การสื่อสารบรอดแบนด์ 3(3-0-6) 

Broadband Communication 

หลักการของโครงข่ายการส่ือสารแบบบรอดแบนด์

ส าหรับระบบสลับวงจรของชุมสายโทรศัพท์  

โทรศัพท์แบบวีโอไอพี  โครงสร้างพื้นฐานของ

เครือข่ายวงกว้าง เอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอ

สแอล และเทคนิคในปัจจุบัน อินเทอร์เนท อินทรา

เนท เอสดีเอช วิศวกรรมทราฟิกและคุณภาพการ

บริการ เอฟไอทีเอช ระบบเครือข่ายไร้สาย เครือข่าย

เชิงแสงแบบพาสซีฟ โครงข่ายดีดับเบิ้ลยูดีเอ็ม 

ทฤษฎีของการส่ือสารผ่านสายไฟฟ้าส าหรับแถบ

ความถี่แคบ การส่ือสารแบบบรอดแบนด์ มาตรฐาน

ของโครงข่ายบนพื้นฐานของการ ส่ือสารผ่าน

สายไฟฟา้ 

Principles of broadband communication networks 

for switching telephone system, VoIP telephone, 

WAN infrastructure, ATM, VPN, FDDI, DSL and 

current techniques, Internet, intranet, SDH, traffic 

engineering and QoS, FITH, WLANS, PON DWDM 

network, theory of power line communications 

(PLC) for narrowband, broadband communications, 

standards of PLC-based Networking 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

  262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการ     3(3-0-6) 

ค านวณ  

Introduction to Computational Intelligence 

ภาพรวมของปัญญาทางการค านวณ เช่น โครงข่าย

ประสาทเทียม ฟัซซีลอจิก ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

และอื่นๆ บทน าเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร 

การประยุกต์ใช้ปัญญาทางการค านวณในงาน

โครงข่ายโทรคมนาคม 

An overview of computational intelligence, e. g. , 

artificial neural networks, fuzzy logic, genetic 

algorithms, etc.  An introduction of machine 

learning.  Application of computational intelligence 

in telecommunications networks 

เปิดรายวชิาใหม่ 

262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง  3(3-0-6) 262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง  3(3-0-6) ยา้ยไปกลุ่มวชิา
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Communication Network  

and Transmission Lines 

ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบของ

หน่ึงข้วและสองข  ั  ้วสมม  ั  ูล การก าทอนแบบ 

อนุกรมและขนาน การก าทอนแบบผสม ตัวกรอง

คล่ืน การแปลงอิมพแีดนซแ์ละการแมตช์โครงข่าย 

โครงข่ายที่เข้าใกล้ทฤษฎีสายส่ง สายโทรศัพท์ การ

ใชป้ระโยชน์ของสายส่งส าหรับการแมตช์อิมพีแดนซ์ 

Network theorems, analysis and design of 

equivalent one-port and two-port, series and 

parallel resonance, multiple resonance, wave 

filters, impedance transformation and matching 

networks, network approach to theory of 

transmission line, telephone lines, utilization of 

transmission lines for impedance matching 

 

 

Communication Network  

and Transmission Lines 

การส่ือสารแบบไร้สายและแบบมสีาย  โครงข่ายการ

ส่ือสารแบบมีสาย  ความสัมพันธ์เมตริก Y,Z,F,G,H  

วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ  การแปลงโครงข่าย  

ปริมาณการส่งผ่าน  เทคนิควงจรการส่งสัญญาณ  

ตัวกรองคล่ืน  ตัวลดทอน  การแมตช์อิมพีแดนซ์  

ทฤษฎีสายส่ง  สมการ  วิธีแก้ปัญหาส าหรับความถี่

ต่ า  ความถี่กลาง  และความถี่สูง  ค่าคงที่อันดับ

หน่ึงและอันดับสอง  คล่ืนตกกระทบและคล่ืน

สะท้อน  อัตราส่วนคล่ืนน่ิง  คุณสมบัติของสายส่ง  

สายส่งที่มีการสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย  การ

สะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ  สัญญาณ

รบกวนกัน เองจากต้นทางของ สัญญาณและ

ปลายทางของสัญญาณ  การส่งสัญญาณที่แตกต่าง  

องค์ประกอบของสาย  ชนิดของสาย  สายหุ้มคู่บิด  

สายโคแอกเชียล  มาตรฐานสายปัจจุบัน 

Wire and wireless communication, wire 

communication network, Y, Z, F, G, H 

matrix,relation, connection and basic circuits, 

network transformation, transmission quantities, 

signal transmission circuit techniques, wave filters, 

attenuator, impedance matching, transmission line 

theory, equation, solution for low, medium, high 

frequencies, primary and secondary constant, 

incident and reflected waves, standing wave ratio, 

line characteristics for open, short, terminated load, 

lossless, and lossy lines, reflections in time domain, 

bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, 

differential signaling, composite line, types of 

cable, and unshielded twisted pair, coaxial cable, 

current cable standards. 

เฉพาะบังคับ (งาน

ไฟฟา้ส่ือสาร)และ

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

 

262482 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ  3(3-0-6) 

Radio-Wave Propagation 

  ปดิรายวชิา 

262483 การสื่อสารดาวเทยีม 3(3-0-6) 

Satellite Communication  

หลักการพื้นฐานของการส่ือสารดาวเทียม การ

ค านวณมุมเงยและมุมทศิของสายอากาศภาคพื้นดิน 

การค านวณอัตราส่วนคล่ืนพาหะต่อสัญญาณ

รบกวนของส่วนเชื่อมโยงขาขึน้และขาลง การพัฒนา

ของดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม เทคนิคการ

มัลติเพล็กซ์ อินเตอร์-มอดูเลชัน ระบบเอฟดีเอ็มเอ

และทีดีเอ็มเอ ระบบยานอวกาศ สถานีภาคพื้นดิน 

หลักพื้นฐานการออกแบบการส่ือสารผ่านดาวเทียม 

ระบบติดตามดาวเทยีม ระบบโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีม 

262483 การสื่อสารดาวเทยีม 3(3-0-6) 

Satellite Communication  

หลักการพื้นฐานของการส่ือสารดาวเทียม การ

ค านวณมุมเงยและมุมทศิของสายอากาศภาคพื้นดิน 

การค านวณอัตราส่วนคล่ืนพาหะต่อสัญญาณ

รบกวนของส่วนเชื่อมโยงขาขึน้และขาลง การพัฒนา

ของดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม เทคนิคการ

มัลติเพล็กซ์ อินเตอร์-มอดูเลชัน ระบบเอฟดีเอ็มเอ

และทีดีเอ็มเอ ระบบยานอวกาศ สถานีภาคพื้นดิน 

หลักพื้นฐานการออกแบบการส่ือสารผ่านดาวเทียม 

ระบบติดตามดาวเทยีม ระบบโทรทัศน์ผา่นดาวเทยีม 

คงเดิม 
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ตัวขยายสัญญาณรบกวนต่ า ตัวขยายก าลังสูง วเีอส

เอท ีเอ็มเอสเอที 

Basic principles of satellite communications, 

azimuth and elevation angles of ground antenna, 

calculation of carrier to noise ratio of uplink and 

downlink, development of satellites, satellite orbit, 

multiplexing techniques, Inter-modulation, FDMA 

and TDMA systems, spacecraft system, ground 

station, basic principles of satellite communication 

design, satellite tracking system, satellite television 

system, low noise amplifier, high power amplifier, 

VSAT,  MSAT 

ตัวขยายสัญญาณรบกวนต่ า ตัวขยายก าลังสูง วเีอส

เอท ีเอ็มเอสเอที 

Basic principles of satellite communications, 

azimuth and elevation angles of ground antenna, 

calculation of carrier to noise ratio of uplink and 

downlink, development of satellites, satellite orbit, 

multiplexing techniques, Inter-modulation, FDMA 

and TDMA systems, spacecraft system, ground 

station, basic principles of satellite communication 

design, satellite tracking system, satellite television 

system, low noise amplifier, high power amplifier, 

VSAT,  MSAT 
262484 การสื่อสารเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

Mobile Communication 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ 

แนวคิดพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่ ทฤษฎี

เบื้องต้นของระบบเซลลูลาร์ การติดต้ังเซลล์ไซต์

และการวางแผน พื้นที่เซลล์บริการ สภาพแวดล้อม

และการกระจายสัญญาณของสถานีส่งและรับ 

ระบบควบคุมสัญญาณ การออกแบบเซลล์ไซต์ การ

แทรกสอดช่องสัญญาณร่วม เทคนิคแฮนด์-ออฟ 

สายอากาศ การวางแผนความถี่และช่องสัญญาณ 

ระบบโทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคลแบบดิจิทัล วีโอไอพี 

Introduction to cellular telephone system, basic 

ideas of mobile telephone system, basic theory of 

cellular system, cell sites installation and planning, 

cell service area, environment and signal 

propagation of transmit and receive stations, 

control signal system, cell site design, co- channel 

interference, hand- off techniques, antennas, 

frequency and channel planning, digital personal 

wireless telephone system, VOIP 

262484 การสื่อสารเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

Mobile Communication 

ระบบการ ส่ือสารไร้สาย หลักการของระบบ

โทรศัพท์เคล่ือนที่ คุณลักษณะและผลกระทบของ

การแพร่ของสัญญาณวทิยุ เทคนิคการมอดูเลต การ

เข้ารหัสเสียง การเข้ารหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิต้ี 

เทคนิคการมัลติเพลกซ์ส าหรับการส่ือสารแบบไร้

สาย ส่วนประกอบในการเชื่อมต่อส าหรับระบบ

โทรศัพท์เคล่ือนที่ มาตรฐานของการส่ือสารระบบ

โทรศัพท์เคล่ือนที่ ในปัจจุบัน 3G 4G 5G และถัดไป

หลังจากน้ัน ระบบเซลลูล่าร์ วธิีการเข้าถึงหลายทาง

แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ล่ื น ร บ ก ว น  ค ว า มจุ ข อ ง

ช่องสัญญาณไร้สาย ความจุของช่องสัญญาณแบบ

ผู้ใช้หลายราย ระบบหลายขาเข้าและหลายขาออก 

Wireless communication system, theory, principle 

of mobile communication system, characteristic 

and impact of radio propagation, modulation 

techniques, speech coding, diversity channel 

coding, multiplexing technique, interconnection 

components for mobile communication system, 

standards of current mobile communication, ๓G, ๔

G, ๕ G and beyond, cellular systems:  multiple 

access and interference management, capacity of 

wireless channels, multiuser capacity, MIMO 

system 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา 

262485 การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6) 

Wireless Communications 

  ปดิรายวชิา 

  262485 การเข้ารหัสประยุกต์                      3(3-0-6) 

Applied Coding 

พื้นฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูลและการ

เข้ารหัสแหล่งก าเนิด ความจุช่องสัญญาณ รหัส

ด าเนินความยาวจ ากัด รหัสแก้ความผิดพลาดแบบ

บล็อกเชิงเส้น รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การมอดูเลต

เปิดรายวชิาใหม่ 



137 

 

   

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ีปรับปรุง 

รหัสเทรลิส วทิยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฎีการเข้ารหัส

ของแชนนอน 

Fundamentals of information theory.  Data 

compression and source coding. Channel capacity. 

Run- length- limited codes.  Linear block 

errorcorrecting codes.  Cyclic codes.  Convolutional 

codes.  Trellis- coded modulation.  Cryptography. 

Shannon’s coding theorems. 

262486 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6) 

Embedded System Design 

 

  ปดิรายวชิา 

  262488 การสื่อสารเชงิภาพ                       3(3-0-6) 

Visual Communications 

พื้นฐานของทัศนส่ือสารและโทรทศน์ ทฤษฎี

สารสนเทศ แบบจ าลองระบบการมองเห็นของ

มนษย์ การเข้ารหัสภาพสองระดับ การเข้ารหัสภาพ

โดยใช้การแปลง รูปแบบของวีดิทัศน์และการแทน 

การชักตัวอย่างวีดิทัศน์ การเข้ารหัสวีดิทัศน์และการ

ประมาณการ เค ล่ือนที่  การ เข้ ารหัสวี ดิทัศ น์

เปล่ียนแปลงสเกลได้ มาตรฐานการบีบอัดวีดิทัศน์ 

การประมวลผลล าดับภาพสเตริโอและหลายมุมมอง 

การควบคุมความผิดพลาดในการส่ือสารวดิีทัศน์ วดิี

ทัศนบ์นอินเทอร์เนตและเครือข่ายไร้สาย 

Fundamental of visual communication and 

television, Information theory, Models of human 

vision system, Bi- level image coding, Transform 

image coding, Video formation and representation, 

Video sampling, Video coding and motion 

estimation, Scalable video coding, Video 

compression standards, Stereo and multi- view 

sequence processing, Error control in video 

communications, Video over internet and wireless 

networks. 

เปิดรายวชิาใหม่ 

262496 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมส่ือสาร 3(3-0-6) 

Selected Topics in Communication 

Engineering  

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน

หรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

ส่ือสาร การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study 

in communication engineering area, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

262496 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมส่ือสาร 3(3-0-6) 

Selected Topics in Communication 

Engineering  

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน

หรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

ส่ือสาร การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study 

in communication engineering area, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

คงเดิม 
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หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต คงเดมิ 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษา

ทั่วไป 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษา

ทั่วไป 

คงเดิม 

275200 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 3(2-3-6) 

Community Development Voluntary for 

Engineers 

  ปดิรายวชิา 

หมวดวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต   

262391 ฝึกงานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า   6(0-18-9) 

Training in Electrical Engineering 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills on electrical engineering in private or 

government sectors 

 

262391 ฝึกงานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า     3(0-9-5) 

Training in Electrical Engineering 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills on electrical engineering in private or 

government sectors 

ปรับหน่วยกิตและ

ยา้ยไป หมวดวชิา

เฉพาะทาง

วศิวกรรมไฟฟ้า 

กลุ่มวชิาเฉพาะ

ทางวิศวกรรม 

ไฟฟา้ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 
แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาต้น 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

003134* อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

003136* พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5)    

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 261101 เขียนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา 
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แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาปลาย 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English 

3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills 

2(1-2-3) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวชิาพลานามัย 

Personal Hygiene Courses 

1(x-x-x)    

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Computer Programming 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

264109 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ

การใชง้าน 

Engineering Tools and Operations 

 

2(1-3-4) 264109 ปฏิบัติการเครื่องมอืพืน้ฐานทาง

วศิวกรรมและการใชง้าน 

Engineering Tools and Operations 

Laboratory 

1(0-3-2) 

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาต้น 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

   002202 

 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

262211 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 1 

Electric Circuit Analysis I 

3(3-0-6) 262211 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 1 

Electric Circuit Analysis I 

3(3-0-6) 

262212 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6)  262212 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

Digital Circuit Design 

3(2-3-6) 262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

Digital Circuit Design 

3(2-3-6) 

 

   262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา้ 

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2) 

264201 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6)    

 รวม 21 หน่วยกติ  รวม 22 หน่วยกิต 
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แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 2ภาคการศกึษาปลาย (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 

Electrical Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา้  

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

262216 อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 

Electric Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 

262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and  

Measurements 

3(3-0-6) 262216 อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 

262271 สัญญาณและระบบ 

Signal and Systems 

3(3-0-6) 262271 สัญญาณและระบบ 

Signal and Systems 

3(3-0-6) 

xxxxx วชิาเลือกเสรี 

Free Electives 

3(x-x-x)    

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกติ 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 2  

ภาคการศกึษาปลาย (งานไฟฟ้าก าลัง) 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาปลาย (งานไฟฟ้าก าลัง) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

   003201 

 

การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 

Electric Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 

Electric Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา้  

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2)    

262216 อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 262216 อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 

262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and  

Measurements 

3(3-0-6) 

 

   

262241 เครื่องจักรกลไฟฟา้ 1 

Electrical Machines I 

3(3-0-6) 262241 เครื่องจักรกลไฟฟา้ 1 

Electrical Machines I 

3(3-0-6) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 

Free Electives 

3(x-x-x)    

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกติ 
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แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ (งานไฟฟ้าก าลัง) 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ (งานไฟฟ้าก าลัง) 

00xxxx* วชิาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x) 262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and 

Measurements 

3(3-0-6) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x)    

262322 ไมโครโพรเซสเซอร์ 

Microprocessors 

4(3-3-8) 262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

ประยุกต์ใช้ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 

262342 เครื่องจักรกลไฟฟา้ 2 

Electrical Machines II 

3(3-0-6) 262342 เครื่องจักรกลไฟฟา้ 2 

Electrical Machines II 

3(3-0-6) 

262343 อิเล็กทรอนกิส์ก าลัง 

Power Electronics 

3(3-0-6) 262343 อิเล็กทรอนกิส์ก าลัง 

Power Electronics 

4(3-3-8) 

   262347 

 

ระบบไฟฟ้าก าลัง 

Electrical Power System 

3(3-0-6) 

   264101 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกติ  รวม 19 หน่วยกติ 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

00xxxx* วชิาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x) 262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and 

Measurements 

3(3-0-6) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x)    

262322 ไมโครโพรเซสเซอร์ 

Microprocessors 

4(3-3-8) 262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

ประยุกต์ใช้ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  

 Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

262373 หลักการส่ือสาร 

Principle of Communication 

3(3-0-6) 262373 หลักการส่ือสาร 

Principle of Communication 

3(3-0-6) 

     264101 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

262xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขาวศิวกรรมส่ือสาร 

Communication Engineering Electives 

3(3-0-6) xxxxxx วชิาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

. 
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แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าก าลัง) 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าก าลัง) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x)    

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6)    

262324 ระบบควบคุม 

Control Systems 

4(3-3-8) 262323 ระบบควบคุม 

Control Systems 

4(3-3-8) 

262345 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 

Electrical Power Engineering Laboratory I 

1(0-3-2) 262345 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 

Electrical Power Engineering  

Laboratory I 

1(0-3-2) 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า 

Electrical System Design 

3(3-0-6) 262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า 

Electrical System Design 

3(3-0-6) 

262347 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 

Electric Power System Analysis 

3(3-0-6)    

   262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

Power Plant and Substation 

3(3-0-6) 

   264312 การจัดการทางวศิวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

   xxxxxx วชิาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

      

  รวม 17 หน่วยกิต   รวม 16 หน่วยกิต 

 

  



145 

 

   

  

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x)    

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6)    

262324 ระบบควบคุม 

Control Systems 

4(3-3-8) 262323 ระบบควบคุม 

Control Systems 

4(3-3-8) 

262374 ปฏิบัติการวศิวกรรมส่ือสาร 1 

Communication Engineering Laboratory I 

1(0-3-2) 262374 ปฏิบัติการวศิวกรรมส่ือสาร 1 

Communication Engineering  

Laboratory I 

1(0-3-2) 

262375 การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย 

Data Communication and Networking 

3(3-0-6) 262375 การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย 

Data Communication and  Networking 

3(3-0-6) 

262376 การส่ือสารดิจิทัล 

Digital Communication 

3(3-0-6) 262376 การส่ือสารดิจิทัล 

Digital Communication 

3(3-0-6) 

   262377 ภาษาคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์

ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมส่ือสาร 

Computer Programming and 

Application Software for 

Communication Engineering 

1(0-3-2) 

   262xxx วชิาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

   264312 การจัดการทางวศิวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

  รวม 17 หน่วยกิต    รวม  17 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศกึษาฤดูรอ้น 

 

ภาคการศกึษาฤดูรอ้น 

262391 ฝึกงานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 

Training in Electrical Engineering 

ไม่นับหน่วยกิต  262391   ฝึกงานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 

Training in Electrical Engineering 

 3 (0-9-5) 

 

 รวม 6 หน่วยกติ 

(ไม่น้อยกวา่ 270 ชั่วโมง) 

  รวม 3 หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกวา่ 240 ชั่วโมง) 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (งานไฟฟ้าก าลัง) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (งานไฟฟ้าก าลัง) 

 

262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 

Electrical Power Engineering Laboratory II 

1(0-3-2) 262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 

Electrical Power Engineering  Laboratory II 

1(0-3-2) 

262449 การปอ้งกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System Protection 

3(3-0-6) 262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System Protection 

3(3-0-6) 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 

1(0-3-2) 262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 

3(3-0-6) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for  Electrical Engineers 

1(1-0-2) 262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 

1(0-3-2) 

262xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  

Electrical Engineering Electives 

3(x-x-x) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2)  

262xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

Electrical Engineering Electives 

3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

262xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

Electrical Engineering Electives 

3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

  รวม 15 หน่วยกิต    รวม  15 หน่วยกิต 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (งานไฟฟ้าสื่อสาร) 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (งานไฟฟ้าสื่อสาร) 

262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 

Communication Engineering Laboratory II 

1(0-3-2) 262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 

Communication Engineering  Laboratory II 

1(0-3-2) 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 

3(3-0-6) 262478 วศิวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 

3(3-0-6) 

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

Microwave Engineering 

3(3-0-6) 262480 การสื่อสารทางแสง 

Optical Communication 

3(3-0-6) 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 

1(0-3-2) 262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง 

Communication Network  and Transmission 

Lines 

3(3-0-6) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2) 262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 

1(0-3-2) 

262xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมสื่อสาร 

Communication Engineering Electives 

3(x-x-x) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2)  

262xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมสื่อสาร 

Communication Engineering Electives 

3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต    รวม  15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าก าลัง) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าก าลัง) 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 

3(3-0-6) 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 

1(0-3-2) 

262493 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 

2(0-6-3) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

262xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ก าลัง 

Electrical Engineering Electives 

3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

262xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ก าลัง 

Electrical Engineering Electives 

3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Electives 

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

  รวม 14 หน่วยกิต    รวม  13 หน่วยกิต 

 

 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

แผนการศกึษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

262480 การส่ือสารทางแสง 

Optical Communication 

3(3-0-6) 262494 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 

1(0-3-2) 

262493 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 

2(0-6-3) 262xxx วชิาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

262xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขาวศิวกรรมส่ือสาร 

Communication Engineering Electives 

3(x-x-x) 262xxx วชิาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

262xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขาวศิวกรรมส่ือสาร 

Communication Engineering Electives 

3(x-x-x) 262xxx วชิาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 

Free Electives 

3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

  รวม 14 หน่วยกิต   รวม 13 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษห์ลักสูตร 
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ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

Associate Professor Chawasak Rakpenthai, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 38399004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3381 

Email chawasak@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟก.22460 

 

ผลงานวิชาการ  

C.  Rakpenthai, and S.  Uatrongjit  ( in press) .   Power system state and transmission line conductor 

temperature estimation, IEEE Transactions on Power Systems 

C. Rakpenthai, and S. Uatrongjit   (2016). Optimal worst case solutions for state estimation of power 

system with uncertain network parameters, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic 

Engineering, volume 11, no. Supplement S1, S37–S42. 
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เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2559). ผลกระทบของอุณหภูมิตัวน าสายส่งที่มีต่อ

การประมาณสถานะสามเฟส, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39โรงแรมเดอะรี

เจ้นท์ ชะอ าบีช รีสอรท์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2-4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559, 87-90. 

ด ารงศักดิ์ วงศ์ตา, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ จงลักษณ์ พาหะซา (2559). การประมาณการผลิตก าลัง

สูงสุดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม , การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2-4 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2559, 183-186. 

C.  Rakpenthai, and S.  Uatrongjit (2015) .  A new hybrid state estimation based on pseudo-voltage 

measurements, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, volume 10, no. 

Supplement S1, S19-S27. 

ธนวิชญ์ ศรีดวงค า, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ และคณะ (2558). การประมาณ

สถานะส าหรับระบบจ าหน่าย 22 กิโลโวลต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนช่ัน รีสอรท์, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

, 18-20 พฤศจกิายน, 5-8. 

C. Rakpenthai, and S. Uatrongjit (2014). An improved initial guess of newton method for hybrid state 

estimation. The 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical 

Engineering (ISEEE 2014), 26-28 April 2014, Sapporo City, Hokkaido, Japan. 

C. Rakpenthai, and S. Uatrongjit(2014). WLAV based state estimation of power system using pseudo-

voltage measurements, International Electrical Engineering Congress ( iEECON) , 19-21 March 

2014, Pattaya, Thailand. 

เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2557). ค าตอบแรกเริ่มที่เหมาะสมส าหรับการ

ประมาณสถานะแบบผสมที่มีเงื่อนไขบังคับ, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น, 19-21 พฤศจิกายน 2557, 49-52. 

C.  Rakpenthai, S.  Uatrongjit, N.  R.  Watson, and S.  Premrudeepreechacharn (2013) .  On harmonic 

state estimation of power system with uncertain network parameters, IEEE Transactions on 

Power Systems, volume 28, no. 4, 4829-4838. 

C.  Rakpenthai, S.  Uatrongjit, and I.  Ngamroo ( 2013) .   WLAV state estimation for power system 

containing multi-type FACTS devices, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 

volume  8, no. 3, 207-214. 

เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2556). ความไม่แน่นอนของเครื่องวัดเทียมส าหรับ

การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36,

โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอรท์, จังหวัดกาญจนบุรี, 11-13 ธันวาคม 2556. 181-184. 
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C.  Rakpenthai, S.  Uatrongjit, and S.  Premrudeepreechacharn (2012) .    State estimation of power 

system considering network parameter uncertainty based on parametric interval linear 

systems, IEEE Transactions on Power Systems, volume  27, no. 1,  305-313. 

เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และเสริมศักดิ์ เอือ้ตรงจิตต ์(2555). ผลกระทบของเครื่องวัดเฟสเซอร์เขา้จังหวะใน

การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้าก าลังที่มีอุปกรณ์แฟกต์ , การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35, รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา, จังหวัดนครนายก, 12-14 

ธันวาคม 2555. 23-26. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์   พาหะซา 

Assistant Professor Jonglak  Pahasa, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจงลักษณ์  พาหะซา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 33013005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3382 

Email jpahasa@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2550 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2540 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟก.16090 

 

ผลงานวิชาการ 

J. Pahasa and I. Ngamroo (2016). Coordinated control of wind turbine blade pitch angle and PHEVs 

using MPCs for load frequency control of microgrid, IEEE Systems Journal, volume 10, no. 1, 

97-105.  
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J.  Pahasa and I.  Ngamroo ( 2 0 1 5 ) .  PHEVs bidirectional charging/ discharging and SoC control for 

microgrid frequency stabilization using multiple MPC, IEEE Transactions on Smart Grid, volume 

6, no.3, 526-533. 

J.  Pahasa and I.  Ngamroo ( 2014)   Adaptive power system 175otmail175er design using optimal 

support vector machines based on harmony search algorithm, Electric Power Components and 

Systems, volume 42, no.5,  439-452. 

ศตวรรษ  เมืองชื่น, จงลักษณ์ พาหะซา และ อิสระชัย งามหรู (2559). การควบคุมประสานกันของ EV 

และอินเวอร์เตอร์ของ PV โดยใช้ MIMO-MPC เพื่อท าเสถียรภาพความถีในระบบไมโครกริด, การ

ประชุมวิชาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON39), เล่มที่ 1 , 211-214.   

จงลักษณ์ พาหะซา (2558). การประยุกต์ใช้การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟส าหรับควบคุมความถี่โหลด

และรถไฟฟ้าในระบบไมโครกริด, พะเยาวิจัย 4, 583-591. 

J.  Pahasa, and I.  Ngamroo (2014) .  Model predictive control-based wind turbine blade pitch angle 

control for alleviation of frequency fluctuation in a smart grid, Proceedings of the 2014 

International Electrical Engineering Congress ( iEECON2014) , 19- 21 March 2014, Pattaya, 

Thailand, No.051, 304-307. 

จงลักษณ์ พาหะซา และ อิสระชัย งามหรู (2557). การควบคุมประสานกันของ LFC และ SOC โดยใช้ 

MIMO-MPC เพื่ อควบคุมความถี่ โหลดในระบบไมโครกริด , การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON37), เล่มที่ 1, 309-312. 

จงลักษณ์ พาหะซา และ อิสระชัย งามหรู (2557). การประยุกต์ใช้การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟส าหรับ

ควบคุมมุมใบพัดของกังหันลมในระบบสมาร์ทกริด, พะเยาวิจัย 3, 331-339. 

จงลักษณ์ พาหะซา และ อิสระชัย งามหรู (2557).  การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในจังหวัด

พะเยาโดยใช้แบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบเหมาะสม, พะเยาวิจัย 3, 340-347 

J.  Pahasa, and I.  Ngamroo ( 2013) .  Feature selection for adaptive power system stabilizer using 

optimal support vector machines, Proceedings of the 2013 International Electrical Engineering 
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โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3382 

Email wassana.naku@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟส.13903 

 

ผลงานวิชาการ  

W.  Naku, C.  Pinthong, and S.  Kanprachar ( 2012) .  Analysis of Multimode Fiber Bandpass 

Characteristics using Gaussian Distributed Delays, Proceeding of the 5th International 

Conference on Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and 

Information Technology (ECTI-CON), 16-18 May 2012, Hua Hin, Thailand. 
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ประวัติ 

อาจารย์ศราวุธ แต้โอสถ 

  Sarawut Tae-o-sot 

 

ชื่อ-สกุล นายศราวุธ แตโ้อสถ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35099008XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3457 

Email taeosot@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

 

 

ผลงานวิชาการ  

Tae-o-sot S., Nishihara A. (2011) Iterative Gradient-Driven Patch-Based Inpainting. In: Ho YS. (eds) 

Advances in Image and Video Technology. PSIVT 2011. Lecture Notes in Computer Science, 

volume 7088, 71-81. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25346-1_7 
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ประวัติ 

ดร.สุรพล ด ารงกิตติกุล 

Surapol Dumronggittigule, Dr.Ing 

 

ชื่อ-สกุล นายสุรพล ด ารงกิตตกิุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35099001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3386 

Email spd1111@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2527 Dr.Ing (Electrical Engineering), University of Trondheim (The 

Norwegian Institute of Technology), Norway 

พ.ศ. 2523 Diploma (Electrical Engineering), University of Trondheim (The 

Norwegian Institute of Technology), Norway 

พ.ศ. 2519 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

วฟก. 499 

 

ผลงานวิชาการ  

นพวรรณ บุญธรรม สุรพล ด ารงกิตตกิุล และไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล (2559). การพัฒนาระบบและกลไกการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของชุมชน

รอบพืน้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, 63-78. 

นพวรรณ บุญธรรม, สุรพล ด ารงกิตติกุล, ชมชวน บุญระหงษ์ (2557). สมาร์ท-วิลเลจ: ตัวแบบการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน,วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชวีิต, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3,  1-11. 
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ธนวิชญ์ ศรีดวงค า และ สุรพล ด ารงกิตติกุล (2557) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าก าลังโดยการประสาน

การท างานของอุปกรณ์ป้องกันของมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 

2557. วันที่ 23 - 24 มกราคม 2557. 
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ภาคผนวก ฉ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

1 นายเชวศกัดิ์  

รักเป็นไทย 

38399004XXXXX รองศาสตรา 

จารย ์

วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 360 360 360 360 

วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่     

วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่     

2 นางสาวจงลักษณ ์

พาหะซา 

33013005XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตรา 

จารย ์

วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 360 360 360 360 

วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่     

ป.วค วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     

วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     

3* นายดวงด ีแสนรักษ ์ 31606006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตรา 

จารย ์

วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 360 360 360 360 

วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร     

4 นายสิทธิเดช  

วชิราศรีศิริกุล 

36599001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตรา 

จารย ์

วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 360 360 360 360 

วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     

วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     

5* นายกรวนิ  

สุวรรณภักดิ์ 

34499003XXXXX อาจารย์ M.Eng. 

 

B.Eng 

Electrical and Electronic 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Electrical and Electronic 

University of Bristol, United Kingdom 

 

University of Bristol, United Kingdom 

360 360 360 360 

6* นายณัฐพงษ์ โปธิ 35012004XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

Electrical Engineering 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

University of Sheffield, United Kingdom 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

360 360 360 360 

วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่     

    7 

 

นายด ารงค ์ 

อมรเดชาพล 

 32007001XXXXX   อาจารย์   วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่   360  360  360  360 

วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี     
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

    ค.อ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื     

8* นางสาวธนาทิพย ์

จันทร์คง 

35099001XXXXX อาจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 360 360 360 360 

  วศ.ม. วศิวกรรมชีวการแพทย์ มหาวทิยาลัยมหดิล     

วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่     

9* นางสาววาสนา นาก ุ 15099000XXXXX อาจารย์ วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยนเรศวร 360 360 360 360 

วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยนเรศวร     

10 นายสุรพล 

ด ารงกิตติกุล 

35099001XXXXX อาจารย์ Dr.-Ing Electrical Engineering                                   University of Trondheim the Norwegian Institute of 

Technology, Norway 

360 360 360 360 

Diploma 

 

วศ.บ. 

Electrical Engineering    

                                

วศิวกรรมไฟฟ้า 

University of Trondheim the Norwegian Institute of 

Technology, Norway 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

    

11* นายศราวุธ แตโ้อสถ 35099008XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

360 360 360 360 

 
 

 

 



194 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามข้อบังคับของสภาวิศวกร 
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ตารางเทยีบรายวิชาตามข้อบังคับของสภาวศิวกร พ.ศ. 2558 

ล าดับ หมวด/กลุ่มวิชา ที่สภาวิศวกรก าหนด หลักสูตรปรับปรงุ 2560 

1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  

1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  

(ไมน่อ้ยกว่า 9 หนว่ยกิต) 

Vector algebra in three dimensions; limit, 

continuity, differentiation and integration of 

real- valued and vector- valued functions of a 

real variable and their applications; techniques 

of integration; introduction to line integrals; 

improper integrals.  Applications of derivative; 

indeterminate forms; introduction to differential 

equations and their applications; mathematical 

induction; sequences and series of numbers; 

Taylor series expansions of elementary 

functions; numerical integration; polar 

coordinates; calculus of real- valued functions 

of two variables. Lines; planes; and surfaces in 

three- dimensional space; calculus of real-

valued functions of several variables and its 

applications. 

 

 

241151 แคลคูลัส 1          3(3-0-6) 

 Calculus I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวคเตอร์

ของจ านวนจรงิและการประยุกต ์เทคนิคการอินทิเกรต 

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบ

ยังไม่ก าหนด เมทริกซ์และระบบสมการเชงิเส้น 

Mathematical induction, limit, continuity, derivatives 

and integral of real- valued and vector- valued 

functions of a real variable and their applications, 

techniques of integration, improper integrals, 

applications of derivative, indeterminate form, 

matrices and system of linear equations 

241152 แคลคูลัส 2           3(3-0-6) 

 Calculus II 

พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น

เบื้องต้น ส าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพกิัด

เชงิขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร 

Vector algebra in three dimensions, introduction to 

line integrals, sequences and series of numbers, 

Taylor series expansions of elementary functions, 

numerical integral, polar coordinate system, calculus 

of real-valued functions of two variables 

241253 แคลคูลัส 3                     3(3-0-6) 

 Calculus III 

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง 

ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ

ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

Introduction to differential equations and their 

applications, lines, planes and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real- valued functions 

of several variables and its applications 
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ล าดับ หมวด/กลุ่มวิชา ที่สภาวิศวกรก าหนด หลักสูตรปรับปรงุ 2560 

 

1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ 

(ไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต) 

Mechanics of particles and rigid bodies; 

properties of matter; fluid mechanics; heat; 

vibrations and waves; elements of 

electromagnetism. A. C. Circuits; fundamental 

electronics; optics; modern physics. 

244101 ฟิสิกส์ 1                     4(3-3-8) 

 Physics I 

หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณ

เวคเตอร์ การเคลื่อนท่ีเนื่องจากความเร่งใน 1 มิติ การ

เคลื่อนท่ีภายใต้สถานแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎ

การเคลื่อนท่ีของนิวตัน การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมและ

กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน 

พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของ

สสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและ

การได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการ

มองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ 

สมการสถานะและกฎ 4 ข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ 

ทฤษฎีจลนข์องก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน 

 Physical measurement units, scalar and 

vector quantities, motion under acceleration in 1 

dimension, motion under gravity field, force 

equilibrium and Newton's law of motion, circular 

motion and rigid- body mechanics, momentum and 

collision, work energy and conservation law in 

physics, properties of matter, fluid mechanics, wave 

and vibration, sound and hearing, light, properties of 

light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas 

system, state equation and 4  rules of 

thermodynamics, kinetics theory of gases and heat 

engines 

244102 ฟิสิกส์ 2                     4(3-3-8) 

 Physics II 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์

สนามไฟฟา้จากประจุบนไฟฟ้าบนตัวน าแบบตา่งๆ การ

หาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ

ไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความ

ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและ

แหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็ก

จากการเคลื่อนท่ีของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซาวาตซ์
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และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎ

ของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน าแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  ทฤษฏีสัมพัทธ

ภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม 

และฟิสกิส์นิวเคลียร์ 

Electrostatic, charges and electrical force, vector of 

electrical field from charges on various conductors, 

electrical field from Gauss's law, potential, 

capacitance and dielectric materials, current and 

resistance, direct current circuits, magnet and source 

of magnetic field, vector of magnetic field from 

charge motions, Bio-Savart's law and Ampere's law, 

inductance, source of alternative current, alternative 

current RLC circuits, relativity theory, modern 

physics, quantum physics, atomic physics and 

nuclear physics 

1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี 

(ไมน่อ้ยกว่า 3 หนว่ยกิต) 

Stoichiometry and basis of the atomic theory; 

properties of gas, liquid, solid and solution; 

chemical equilibrium; ionic equilibrium; 

chemical kinetic; electronic structures of atoms; 

chemical bonds; periodic properties; 

representative elements; nonmetal and 

transition metals. 

242101 หลักเคมี         4(3-3-8)

 Principle of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณ

หพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 

กรด-เบส เคมไีฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

Matter and measurement, atomic structure, periodic 

system, chemical bonding and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, 

electrochemistry, nuclear chemistry, environmental 

chemistry 

 

2 วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  

(รายวชิาสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 8 กลุ่ม) 

 

2.1 Engineering Drawing  261101 เขียนแบบวิศวกรรม         3(2-3-6) 

 Engineering Drawing 
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Lettering; orthographic projection; orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning 

and tolerancing; sections, auxiliary views and 

development; freehand sketches, detail and 

assembly drawings; basic computer- aided 

drawing. 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การ

เขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิกทอ

เรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม 

การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชว่ยและแผ่นคลี่ การส

เก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการ

ก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

เบือ้งต้น 

Lettering, orthographic projection, orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning and 

tolerancing, sections, auxiliary views and 

development, freehand sketches, detail and 

assembly drawings, basic computer-aided drawing 

     2.2 Engineering Mechanics  

Force systems; resultant; equilibrium; fluid 

statics; kinematics and kinetics of particles and 

rigid bodies; Newton’ s second law of motion; 

work and energy, impulse and momentum. 

ห รื อ  Statics :  Force systems; resultant; 

equilibrium; friction; principle of virtual work, 

and stability, Introduction to dynamics. 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1         3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics I 

ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง 

จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความเสียดทาน 

หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์ความ

เฉื่ อ ย ขอ งพื้ น ท่ี แล ะมวล  พลศาสต ร์ เ บื้ อ ง ต้ น 

จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ

แข็งเกร็ง งานและพลังงาน อมิพัลส์และโมเมนตัม 

Force systems and resultant, Equilibrium, Structural 

analysis, Centroid and Distributed forces, Friction, 

Principle of virtual work and stability, Area and Mass 

moment of inertia, Introduction to dynamics, 

kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, 

work and energy, Impulse and momentum 

2.3 Engineering Materials  

Study of relationship between structures, 

properties, production processes and 

applications of main groups of engineering 

materials i. e.  metals, polymers, ceramics and 

composites; mechanical properties and 

materials degradation. 

264101 วัสดุวิศวกรรม          3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุท่ี

ส าคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ 

และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการความเสียหาย

ของวัสด ุ

Study of relationship between structures, properties, 

production processes and application of main group 
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of engineering materials i. e.  metals, polymers, 

ceramics and composites, mechanical properties and 

materials degradation 

 

2.4 Computer Programming  

Computer concepts; computer components; 

Hardware and software interaction; Current 

programming language; Programming 

practices. 

226101 การเขยีนโปรแกรม         3(3-0-6) 

 คอมพิวเตอร ์

 Computer Programming  

แนวคิ ดทา งคอมพิ ว เ ตอ ร์  ส่ ว นประกอบของ

คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อ

ประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรม 

Computer concepts, computer components, 

hardware and software interaction, electronic data 

processing concepts, program design and 

development methodology, high- level language 

programming, programming applications for solving 

engineering problems 

2.5 Electric Circuits  

Circuit elements; node and mesh analysis; 

circuit theorems; resistance, inductance, and 

capacitance; first and second order circuits; 

phasor diagram; AC power circuits; three-

phase systems. 

262211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1        3(3-0-6) 

 Electric Circuit Analysis I 

องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช ทฤษฎี

วงจร ความตา้นทาน ความเหนี่ยวน า และความจุไฟฟา้ 

วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟส

เซอร์ วงจรก าลังกระแสสลับ ระบบสามเฟส 

Circuit elements, node and mesh analysis, circuit 

theorems, resistance, inductance and capacitance, 

first and second order circuits, phasor diagram, AC 

power circuits, three-phase systems. 
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2.6 Engineering Electronic 

Semiconductor devices; current- voltage and 

frequency characteristics; analysis and design 

of diode circuits; analysis and design of BJT, 

MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, 

operational amplifier and its applications, 

power supply module. 

262216 อเิล็กทรอนิกส์วิศวกรรม         4(3-3-8) 

 Engineering Electronics 

อุปกรณ์กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-

แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ การ

วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และ

ออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอส

ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์และ

การประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับอุปกรณ์กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของ

กระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ ของ

อุปกรณ์ วงจรไดโอด วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบ

ซีมอสทรานซิสเตอร์ วงจรโอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟาย

เออร์ โมดูลแหล่งจา่ยไฟ 

Semiconductor devices, current- voltage and 

frequency characteristics, analysis and design of 

diode circuits, analysis and design of BJT, MOS, 

CMOS and BiCMOS transistor circuits, operational 

amplifier and its applications, power supply module, 

experiments about semiconductor devices, current-

voltage and frequency characteristics, diode circuits, 

BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, 

operational amplifier circuits, power supply module 

2.7 Electromagnetic Fields 

Electrostatic fields; conductors and dielectrics; 

capacitance; convection and conduction 

currents; resistance, magnetostatic fields; 

magnetic materials; inductance, time- varying 

electromagnetic fields; Maxwell’s equations. 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า         3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields 

การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์ 

สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุ 

กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทาน 

สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา สมการของ

แมกซ์เวลล ์

Vector analysis, Coulomb’ s law, electric field 

intensity, Gauss’  law, electrostatic fields, conductors 

and dielectrics, capacitance, convection and 

conduction currents, resistance, magnetostatic fields, 
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magnetic materials, inductance, time- varying 

electromagnetic fields, Maxwell’s equations 

2.8 Control Systems  

Mathematical models of systems; transfer 

function; system models on time domain 

and frequency domain; dynamic models and 

dynamic responses of systems; first and second 

order systems; open- loop and closed- loop 

control; feedback control and sensitivity, types 

of feedback control; concepts and conditions of 

system stability, methods of stability test. 

262323 ระบบควบคุม          4(3-3-8) 

 Control Systems 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่าย

โอน แบบจ าลองของระบบบนปริภูมิเวลาและปริภูมิ

ความถี่ แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของ

ระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง การ

ควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การควบคุม

ป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุมป้อนกลับ 

หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีการของ

การทดสอบเสถียรภาพ 

Mathematical models of systems, transfer function, 

system models on time domain and frequency 

domain, dynamic models and dynamic responses of 

systems, first and second order systems, open- loop 

and closed- loop control, feedback control and 

sensitivity, types of feedback control, concepts and 

conditions of system stability, methods of stability test 

3 รายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม:งานไฟฟา้ก าลัง 

(รายวชิางานไฟฟา้ก าลัง 8 กลุ่ม) 

 

3.1 Electrical Instruments and Measurements 

Units and standard of electrical measurement; 

instrument classification and characteristics; 

measurement analysis; measurement of DC 

and AC current and voltage using analog and 

digital instruments; power, power factor, and 

energy measurement; measurement of 

resistance, inductance, capacitance; frequency 

and period/time-interval measurement; noises; 

transducers; calibration. 

262221 เครื่องมอืวัดและ          3(3-0-6) 

 การวัดทางไฟฟ้า 

 Electrical Instruments and 

 Measurements 

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจ าแนก

ประเภทและลักษณะของเคร่ืองมือวัด การวิเคราะห์

การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเครื่องมือวัดแบบ

แอนะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลัง การวัดตัวประกอบ

ก าลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน ความ

เหนี่ยวน า และความจุ การวัดความถี่และชว่งคาบเวลา 

สัญญาณรบกวน ตัวแปลง การปรับเทียบ 

Units and standard of electrical measurement, 

instrument classification and characteristics, 

measurement analysis, measurement of current and 
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voltage using analog and digital instruments, power 

measurement, power factor measurement, energy 

measurement, the measurement of resistance, 

inductance, and capacitance, frequency and 

period/ time interval measurement, noises, 

transducers, calibration 

3.2 Electrical Machines  

Magnetic circuits; principles of 

electromechanical energy conversion; energy 

and coenergy in magnetic circuits; single phase 

and three phase transformers; principles of 

rotating machines; DC machines; AC machines 

construction; synchronous machines; single 

phase and three phase induction machines; 

protection of machines. 

262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1         3(3-0-6) 

 Electrical Machines I 

พลังงานและการแปลงผันพลังงาน แรงแม่เหล็ก 

แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า วงจรแม่เหล็ก กระแส

ไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจร

แม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า

ท้ังเฟสเดียวและสามเฟส วิธีการควบคุมและการใช้

งานของหม้อแปลงไฟฟ้า คุณลักษณะของหม้อแปลง

ไฟฟ้าแบบอุดมคติและแบบใช้งานจริง วงจรสมมูล 

หม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองมือวัด แนวคิดพื้นฐาน

ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า หลักการของเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้าหมุน หลักการของการแปลงผันพลังงานไฟฟ้า

เชิงกลในเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้าง

ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและการพันขดลวด 

คุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์

กระแสตรง วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์กระแสตรง วิธีการ

ควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง การควบคุม

เคร่ืองจักรกลไฟฟา้กระแสตรงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และ

การประยุกตใ์ชง้าน 

Energy sources and conversion, magnetic forces, 

induced voltage, magnetic circuits, eddy currents and 

hysteresis, principles of electromagnetic energy 

conversion, energy and coenergy in magnetic circuits, 

single- phase and three phase transformer 

connection, control methods and performance of 

transformer, ideal and practical characteristics of 

transformers, equivalent circuits, transformer for 

instruments, basic concepts of electric machines, 
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principles of rotating machines, principles of 

electromechanical energy conversion in direct current 

machines, structures of direct current machine and 

machine winding, characteristics of direct current 

generator and motor, starting methodology of direct 

current machines, speed control methodology of 

direct current machines, electronic control and 

applied methodology of direct current machines 

262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2         3(3-0-6) 

 Electrical Machines II 

การแปลงผั นพลั ง ง าน ใน เค ร่ือ งจั กรกลไฟฟ้ า

กระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน โครงสร้างท่ัวไปของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การควบคุมและ

การประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การต่อ

ขนานมอเตอ ร์แบบซิ ง โครนัส  โครงส ร้างและ

คุณลักษณะของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าท้ัง

ชนิดเฟสเดียวและสามเฟส การควบคุมและการ

ประยุกต์ใช้งานของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า 

มอเตอร์ส าหรับงานพิเศษ หลักการเบื้องต้นของ

มอเตอร์เหนี่ยวน าเชิงเส้น วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์

เหนี่ยวน าสามเฟสและมอเตอร์ซิงโครนัส การป้องกัน

ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา้กระแสสลับในสภาวะไมอ่ยู่ตัว 

Energy conversion of alternating current machines, 

rotating field, general structures of alternating current 

machines, characteristics of synchronous machines, 

control and applied methodologies of synchronous 

machines, steady state performance, parallel 

methods of synchronous motors, structures and 

characteristics of single- phase and three phase 

induction machines, control and applied 

methodologies of induction machines, special 

alternating current machines, principles of induction 

linear motors, starting methods of three phase 
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induction and synchronous motors, protection of 

machines, analysis of machines in unsteady state 

3.3 Electrical System Design 

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. 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า         3(3-0-6) 

 Electrical System Design 

แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบ กฎและมาตรฐาน 

รูปแบบการจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสาย

เคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเคร่ืองส าเร็จ 

การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและ

การออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจร

แสงสว่างและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจร

มอเตอร์ รายการโหลด รายการสายป้อนและประธาน 

ระบบก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การค านวณกระแสวงจรลัด 

ระบบตอ่ลงดินส าหรับการตดิตัง้ทางไฟฟา้ 

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 schedule, feeder 

and main schedule, emergency power system, short 

circuit calculation, grounding system for electrical 

installation 

3.4 Electrical Power System 

Electrical power system structure; AC power 

circuits; per unit system; generator 

characteristics and models; power transformer 

characteristics and models; transmission line 

parameters and models; cable parameters and 

models; fundamental of load flow; fundamental 

of fault calculation. 

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง         3(3-0-6) 

 Electrical Power System 

โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรก าลังกระแสสลับ 

ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้และ

แบบจ าลอง ลักษณะเฉพาะหม้อแปลงก าลังและ

แบบจ าลอง พารามิเตอร์สายส่งและแบบจ าลอง 

พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจ าลอง หลักมูลของการ

ไหลภาระ หลักมูลของการค านวณความผิดพร่อง 

Electrical power system structure, AC power circuits, 

per unit system, generator characteristics and 

models, power transformer characteristics and 

models, transmission line parameters and models, 
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cable parameters and models, fundamental of load 

flow, fundamental of fault calculation 

 

 

3.5 Power Electronics 

Characteristics of power electronics devices; 

principles of power converters -  AC to DC 

converter, DC to DC converter, AC to AC 

converter, DC to AC converter. 

262343 อเิล็กทรอนิกส์ก าลัง         4(3-3-8) 

 Power Electronics 

คุณลักษณะของอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส์ก าลัง หลักการ

ของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าชนดิตา่งๆ วงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจร

แปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น

ไฟฟ้ากระแสสลับ ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสก์ าลัง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟา้

ชนิดต่างๆ - วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็น

ไฟฟา้กระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรง

เป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟา้กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

Characteristics of power electronics devices, 

principles of power converters, AC to DC converter, 

DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC 

converter, experiments about characteristics of 

power electronics devices, power converters - AC to 

DC converter, DC to DC converter, AC to AC 

converter, DC to AC converter 

3.6 High Voltage Engineering 

Uses of high voltage and overvoltage in power 

systems; generation of high voltage for testing; 

high voltage measurement techniques; electric 

field stress and insulation techniques, 

breakdown of gas; liquid and solid dielectric; 

high voltage testing techniques; lightning and 

protection; insulation coordination. 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง         3(3-0-6) 

 High Voltage Engineering 

การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง การ

ผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวัดแรงสูง 

เทคนิคการฉนวนและความเครยีดของสนามไฟฟา้ การ

เสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว 

เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การ

จัดสัมพันธ์ของฉนวน 
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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 protection, insulation coordination 

3.7 Power System Protection 

Fundamental of protection practices; instrument 

transformer and transducers; protection 

devices and protection systems; overcurrent 

and earth fault protection; differential 

protection; transmission line protection by 

distance relaying; transmission line protection 

by pilot relaying; motor protection; transformer 

protection; generator protection; bus zone 

protection; introduction to digital protection 

devices. 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 

 Power System Protection 

พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ หม้อแปลงเคร่ืองมือ

วัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและระบบการป้องกัน 

การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การ

ป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบ

ระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบน าร่อง 

การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การ

ป้องกันเค ร่ืองก า เนิดไฟฟ้า  การป้องกันเขตบัส 

หลักการเบือ้งต้นเกี่ยวกับอุปกรณป้์องกันดจิิทัล 

Fundamental of protection practices, instrument 

transformer and transducers,  

protection devices and protection systems, 

overcurrent and earth fault protection, differential 

protection, transmission line protection by distance 

relaying, transmission line protection by pilot relaying, 

motor protection, transformer protection, generator 

protection, bus zone protection, introduction to digital 

protection devices 

3.8 Power Plants and Substations 

Load curve; diesel power plant; steam power 

plant; gas turbine power plant; combined cycle 

power plant; hydro power plant; nuclear power 

plant; renewable energy sources; type of 

substation; substation equipment; substation 

layout; substation automation, lightning 

protection for substation; grounding systems. 

262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย   3(3-0-6) 

 Power Plant and Substation 

เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดี เซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า 

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน

หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของ

สถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานี

ไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานี

ไฟฟา้ย่อย ระบบตอ่ลงดิน 
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Load curve, diesel power plant, steam power plant, 

gas turbine power plant,  

combined cycle power plant, hydro power plant, 

nuclear power plant, renewable energy sources, type 

of substation, substation equipment, substation 

layout, substation automation, lightning protection for 

substation, grounding systems 

4 รายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม: งานไฟฟ้า

สื่อสาร 

(รายวชิางานไฟฟา้สื่อสาร 8 กลุ่ม) 

 

4.1 Electrical Instruments and Measurements 

Units and standard of electrical measurement; 

instrument classification and characteristics; 

measurement analysis; measurement of DC 

and AC current and voltage using analog and 

digital instruments; power, power factor, and 

energy measurement; measurement of 

resistance, inductance, capacitance; frequency 

and period/time-interval measurement; noises; 

transducers; calibration. 

262221 เครื่องมอืวัดและ          3(3-0-6) 

 การวัดทางไฟฟ้า 

 Electrical Instruments and 

 Measurements 

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจ าแนก

ประเภทและลักษณะของเคร่ืองมือวัด การวิเคราะห์

การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเครื่องมือวัดแบบ

แอนะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลัง การวัดตัวประกอบ

ก าลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน ความ

เหนี่ยวน า และความจุ การวัดความถี่และชว่งคาบเวลา 

สัญญาณรบกวน ตัวแปลง การปรับเทียบ 

Units and standard of electrical measurement, 

instrument classification and characteristics, 

measurement analysis, measurement of current and 

voltage using analog and digital instruments, power 

measurement, power factor measurement, energy 

measurement, the measurement of resistance, 

inductance, and capacitance, frequency and 

period/ time interval measurement, noises, 

transducers, calibration 

4.2 Principle of Communication 

Communication models, wire/ cable and 

wireless/ radio; Introduction to signal and 

system; spectrum of signal and applications of 

Fourier series and transform; analog 

262373 หลักการสื่อสาร                     3 ( 3-0-

6) 

 Principle of Communication 

รูปแบบการสื่อสาร แบบมสีายหรือสายเคเบิลและแบบ

ไร้สายหรือคลื่นวิทยุ  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
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modulation, AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, 

PM; noises in analog communication; binary 

baseband modulation; Nyquist’ s sampling 

theory and quantization; pulse analog 

modulation, PCM, DM; multiplexing 

techniques; introduction to transmission lines, 

radio wave propagation, microwave 

components and communication, satellite 

communications, optical communication. 

 

สัญญาณและระบบ  สเปกตรัมของสัญญาณและการ

ประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงอนุกรมฟูเรียร์  

การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอส ีเอสเอส

บี เอฟเอ็ม เอ็นบีหรือดับเบิลยู บี เอฟเอ็ม พี เอ็ม  

สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก  การมอดู

เลตไบนารีเบสแบนด์  ทฤษฎีสุ่มไนควิสและการควอน

ไตเซซั่น  การมอดูเลตแอนะล็อกพัลส์ การมอดูเลต

รหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดูเลตเดลต้า (ดีเอ็ม)  การ

มัลติเพล็กซ์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสายส่ง  การ

แพร่กระจายคลื่นวิทยุ  ส่วนประกอบและการสื่อสาร

คลื่นไมโครเวฟ  การสื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารใย

แก้วน าแสง 

Communication models, wire/ cable and 

wireless/ radio, Introduction to signal and system, 

spectrum of signal and applications of Fourier series 

and transform, analog modulation, AM, DSB, SSB, 

FM, NB/WBFM, PM, noises in analog communication, 

binary baseband modulation, Nyquist's sampling 

theory and quantization, pulse analog modulation, 

PCM, DM, multiplexing techniques, introduction to 

transmission lines, radio wave propagation, 

microwave components and communication, satellite 

communications, optical communication. 

4.3 Data Communication and Networking 

Introduction to data communications and 

networks; layered network architecture; point-

to- point protocols and links; delay models in 

data networks; medium- access control 

protocols; flow control; error control; local area 

network; switching network; routing in data 

networks; network security; cloud network, 

architecture and system; standards. 

262375 การสื่อสารข้อมูลและ              3(3-0-6) 

            โครงข่าย                                     

 Data Communication and Networking 

หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบ

เครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูล

แบบชั้น โปรโตคอลและการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด 

แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการส่ง

ข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของข้อมูล การ

ควบคุมข้อผิดพลาด ระบบเครือข่ายข้อมูลบริเวณ

เฉพาะท่ี การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการ

สื่อสาร การเลอืกเส้นทางในเครอืขา่ยการสื่อสารข้อมลู 
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การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายข้อมูล 

ระบบเครอืขา่ยข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและ

ระบบของการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานการสื่อสาร

ข้อมูล 

Introduction to data communications and networks, 

layered network architecture, point- to- point 

protocols and links, delay models in data networks, 

medium- access control protocols, flow control, error 

control, local area network, switching network, 

routing in data networks, network security, cloud 

network, architecture and system, standards. 

4.4 Digital Communication 

Review of probability and random process; 

signal space; minimum Nyquist bandwidth; 

signal detections; AWGN, digital modulation 

techniques, sigma- delta, performance 

analysis; synchronization; equalization; 

introduction of information theory; source 

coding; channel coding; multichannel and 

multicarrier systems; spread spectrum 

techniques; multipath fading channels. 

262376 การสื่อสารดิจทิัล         3(3-0-6) 

 Digital Communication 

ทบทวนความน่ า จะ เ ป็ นและกระบวนการสุ่ ม  

ช่องสัญญาณ  แถบความถี่ไนควิสต์น้อยท่ีสุด  การ

ตรวจจับสัญญาณ  สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาว

แบบบวก  การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล  ซิกมาเดลตา้  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  การซิงโครไนเซซั่น  อีเคว

ไลเซซั่น  หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีข่าวสารข้อมูล  

การเข้ารหัสแหล่งก าเนิด  การเข้ารหัสช่องสัญญาณ  

ระบบช่องสัญญาณและคลื่นพาห์แบบหลายทาง  

เทคนิคการกระจายสเปกตรัม  การจางหายของ

สัญญาณจากการแพร่หลายเส้นทาง 

Review of probability and random process, signal 

space, minimum Nyquist bandwidth, signal 

detections, AWGN, digital modulation techniques, 

sigma- delta, performance analysis, synchronization, 

equalization, introduction of information theory, 

source coding, channel coding, multichannel and 

multicarrier systems, spread spectrum techniques, 

multipath fading channels. 

4.5 Communication Network and 

Transmission Lines 

Wire and wireless communication; wire 

communication network; Y, Z, F, G, H matrix, 

262481 โครงข่ายการสื่อสารและ          3(3-0-6) 

            สายส่ง 

 Communication Network and    

           Transmission Lines 
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relation; connection and basic circuits, network 

transformation, transmission quantities, signal 

transmission circuit techniques, wave filters, 

attenuator, impedance matching, transmission 

line 

theory, equation, solution for low, medium, 

high frequencies, primary and secondary 

constant; incident and reflected waves, 

standing wave ratio, line characteristics for 

open, short, terminated load, lossless, and 

lossy lines; reflections in time domain, bounce 

diagrams, near- end and far- end crosstalk, 

differential signaling, composite line, types of 

cable, and unshielded twisted pair, coaxial 

cable; current cable standards. 

การสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย  โครงข่ายการ

สื่อสารแบบมีสาย  ความสัมพันธ์เมตริก Y,Z,F,G,H  

วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ  การแปลงโครงข่าย  

ปริมาณการส่งผ่าน  เทคนิควงจรการส่งสัญญาณ  ตัว

กรองคลื่น  ตัวลดทอน  การแมตช์อิมพีแดนซ์  ทฤษฎี

สายส่ง  สมการ  วิ ธีแก้ปัญหาส าหรับความถี่ต่ า  

ความถี่กลาง  และความถี่สูง  ค่าคงท่ีอันดับหนึ่งและ

อั นดั บสอง   คลื่ นตกกระทบและคลื่ นสะ ท้อน  

อัตราส่วนคลื่นนิ่ง  คุณสมบัติของสายส่ง  สายส่งท่ีมี

การสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย  การสะท้อนในทาง

เวลา แผนภาพตีกลับ  สัญญาณรบกวนกันเองจากต้น

ทางของสัญญาณและปลายทางของสัญญาณ  การสง่

สัญญาณท่ีแตกต่าง  องค์ประกอบของสาย  ชนิดของ

สาย  สายหุ้มคู่บิด  สายโคแอกเชียล  มาตรฐานสาย

ปัจจุบัน 

Wire and wireless communication, wire 

communication network, Y, Z, F, G, H matrix,relation, 

connection and basic circuits, network transformation, 

transmission quantities, signal transmission circuit 

techniques, wave filters, attenuator, impedance 

matching, transmission line theory, equation, solution 

for low, medium, high frequencies, primary and 

secondary constant, incident and reflected waves, 

standing wave ratio, line characteristics for open, 

short, terminated load, lossless, and lossy lines, 

reflections in time domain, bounce diagrams, near-

end and far- end crosstalk, differential signaling, 

composite line, types of cable and unshielded twisted 

pair, coaxial cable, current cable standards. 

4.6 Optical Communication 

Cylindrical dielectric waveguides and 

propagating conditions, structure and types of 

optical fiber, optical fiber parameters, optical 

fiber production, optical cable types, optical 

transmitters, optical receivers, signal 

262480 การสื่อสารทางแสง         3(3-0-6) 

 Optical Communication 

ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการ

แพร่กระจายคลื่น  โครงสร้างและชนิดของเส้นใยแก้ว

น าแสง  พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง  การผลิต

เส้นใยแกว้น าแสง  ชนดิของสายใยแก้วน าแสง  การสง่
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degradations, attenuation and dispersion in 

fiber link, optical repeaters and amplifiers, link 

budget calculation, multiplexing in optical link 

system, introduction to FTTX. 

สัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง  การรับสัญญาณผ่านใย

แก้วน าแสง  การลดระดับของสัญญาณ  การลดทอน

และการกระจายของแสงในการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง  

ตัวทวนสัญญาณและตัวขยายสัญญาณในใยแก้วน า

แสง  การค านวณการเชื่อมต่อสัญญาณ  การการ

มัลติ เพล็กซ์ ในระบบการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง  

ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล ภาพ 

และเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านใยแก้วน าแสง 

Cylindrical dielectric waveguides and propagating 

conditions, structure and types of optical fiber, optical 

fiber parameters, optical fiber production, optical 

cable types, optical transmitters, optical receivers, 

signal degradations, attenuation and dispersion in 

fiber link, optical repeaters and amplifiers, link budget 

calculation, multiplexing in optical link system, 

introduction to FTTX. 

4.7 Digital Signal Processing 

Continuous- time and discrete- time signals, 

spectral analysis, decimation and interpolation, 

sampling rate conversion, DFT, probabilistic 

methods in DSP, design of FIR, IIR digital filters, 

multirate systems and filter Banks, Discrete 

Wavelet Transform, introduction to some DSP 

applications such as image processing, speech 

and audio processing, array processing and 

further current applications. 

262372 การประมวลผลสัญญาณ         3(3-0-6) 

            ดิจิทัล 

 Digital Signal Processing 

สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา 

การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและการประมาณค่า

ในช่วง  การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การแปลงฟู

เ รีย ร์แบบไม่ต่อเนื่ อง วิ ธีความน่าจะเป็นในการ

ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัวกรอง

สัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์จ ากัดและ

ไมจ่ ากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัวกรอง การแปลง

เวฟเลตแบบไมต่อ่เนื่อง แนะน าการประยุกตใ์ชง้านการ

ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เช่น การประมวลผลภาพ 

การประมวลผลทางเสียงพูดและเสียง การประมวลผล

แบบแถวล าดับและอื่นๆ 

Continuous- time and discrete- time signals, spectral 

analysis, decimation and interpolation, sampling rate 

conversion, DFT, probabilistic methods in DSP, design 

of FIR, IIR digital filters, multirate systems and filter 

Banks, Discrete Wavelet Transform, introduction to 
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some DSP applications such as image processing, 

speech and audio processing, array processing and 

further current applications. 

4.8 Antenna Engineering 

Basic definitions and theory, isotropic point 

source, power and field patterns, directivity 

and gain, efficiency, polarization, input 

impedance and bandwidth, Friis transmission 

equation, radiation from current elements, 

ground effects, radiation properties of wire 

antenna, array antenna, Yagi- Uda antenna 

and log- periodic antenna, aperture antenna, 

microstrip antenna, modern antenna for current 

applications, antenna characteristics 

measurement. 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ         3(3-0-6) 

 Antenna Engineering 

ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม  แหล่งกระจายคลื่นทุก

ทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและ

อัตราขยาย   ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์ขา

เข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่านของฟริส การ

กระจายคลื่นจากส่วนกระแส  ผลกระทบเนื่องจาก

พื้นดิน คุณสมบัตขิองการกระจายของสายอากาศแบบ

เส้น  สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบยากิ-อู

ดะและ สายอากาศแบบล็อก-พริิออดกิ สายอากาศยุค

ใหม่ส าห รับการประยุกต์ ใช้ ใน ปัจจุ บัน  การวัด

คุณสมบัตขิองสายอากาศ 

Basic definitions and theory, isotropic point source, 

power and field patterns, directivity and gain, 

efficiency, polarization, input impedance and 

bandwidth, Friis transmission equation, radiation from 

current elements, ground effects, radiation properties 

of wire antenna, array antenna, Yagi-Uda antenna 

and log- periodic antenna, aperture antenna, 

microstrip antenna, modern antenna for current 

applications, antenna characteristics measurement. 
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ภาคผนวก ซ  

ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู ้
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ตารางเปรียบเทยีบ มคอ.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

1. ค าอธิบายองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

๑) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆ ใน

รูปแบบ ของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบ

ป้อนกลับ และ การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนือ้หาความรูท้ี่อยู่บน พืน้ฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การ 

เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ 

ที่มากระท า 

๓) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and 

Fluid Mechanics)  หมายถึ ง  เนื้อหาความรู้ที่ อยู่ บนความรู้พื้ นฐานของลักษณะเฉพาะ 

(characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของ

ความรอ้น ระบบทาง ความรอ้นและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

๔) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้

ที่อยู่บนพืน้ฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ เกิดปฏิกิรยิา

ของสสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวศิวกรรมของวัสดุ 

๕) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน

ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ  

หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน

ทดแทน ส าหรับในอนาคต 

๖) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 

เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์

และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วย 

เทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๗) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนือ้หา

ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง 

วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจสิติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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๘) องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งาน ที่

เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 

2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง) 

เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

(Computer Programming) 

X        

262211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuit Analysis I) X    X X   

262212 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields) X X  X  X   

262213 การออกแบบวงจรดจิทิัล (Digital Circuit Design) X     X   

262214 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 2 (Electric Circuit Analysis II) X    X X   

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) X   X  X   

 (๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 

262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า (Electrical Instruments and 

Measurements) 

X    X X   

262322 ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  

(Microcontrollers and Applications) 

X     X   

262323 ระบบควบคุม (Control Systems) X     X   

262424    ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ (Sensors and Transducers) X  X X  X   

262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

(Control in Power Electronics) 

X   X  X   

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ( Industrial Automation 

Systems) 

X     X X  

262427   การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine 

Design) 

X X   X X   
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เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

262431 การควบคุมดิจทิัล (Digital Control) X     X   

262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

(Artificial Intelligence Techniques in Power Systems) 

X     X   

 

(๓) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 

Transportation) 

262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines I) X X   X X   

262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines II) X X   X X   

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Power Electronics) X  X X  X   

262348 โรงไฟฟ้าและสถานี ไฟฟ้าย่อย  (Power P lant  and 

Substation) 

  X  X X X  

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Electric Drives) X X    X   

262441 ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) X X   X X   

262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง (Power Switching 

Converters) 

X     X   

262463 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)     X X  X 

262464 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน (Energy Conservation 

and Management) 

    X X X X 

 (๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)     X X  X 

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง (Electric Power System) X    X X   

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (Power System Protection) X    X X   

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X   

262453 วิศวกรรมการสอ่งสว่าง (Illumination Engineering) X     X  X 

262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า  (Elect r ica l 

Estimation and System Design) 

    X X X  



217 

 

   

  

เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

262455 การวิ เคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

(Computer Analysis in Power System) 

X    X X   

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety)    X  X X  

262457 การป้องกันฟ้าผา่ (Lightning Protection) X     X X  

262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น (Introduction to Smart Grid) X    X X X  

262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed Generation 

Systems) 

    X X X  

2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร) 

เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

262211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuit Analysis I) X    X X   

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields) X X  X  X   

262213 การออกแบบวงจรดจิทิัล (Digital Circuit Design) X     X   

262214 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 2 (Electric Circuit Analysis II) X    X X   

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) X   X  X   

262271 สัญญาณและระบบ (Signal and Systems) X     X   

(๒) กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 

262373 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication) X    X X   

262376 การสื่อสารดิจทิัล (Digital Communication) X    X X   

(๓) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทั ล  (D ig i t a l  S i gna l 

Processing) 

X     X   

262475 ความรูเ้บือ้งต้นทางปัญญาการค านวณ (Introduction to 

Computational Intelligence) 

X     X   

262485 การเข้ารหัสประยุกต์  (Applied Coding) X     X   

262488 การสื่อสารเชงิภาพ (Visual Communications) X     X   
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(๔)  กลุ่มความรู้ด้ านอุปกรณ์สื่ อสารและการส่ งสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 

262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร (Communication Electronics) X     X   

262478 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) X   X  X   

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) X   X  X   

262480 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication) X   X  X   

          

(๔) กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 

262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง (Communication Network 

and Transmission Lines) 

X   X  X   

 

3. ตารางแสดงรายวิชาที่สอดคล้องในแต่ละองค์ความรู้ 

มคอ. 1 องค์ความรู้ที่

จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

๑) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง

กับคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คอมพิวเตอร์ และการ

จ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer 

and Simulations) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 

262211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuit Analysis I) 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields) 

262213 การออกแบบวงจรดิจทิัล (Digital Circuit Design) 

262214 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 2 (Electric Circuit Analysis II) 

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) 

262221 
เครื่องวดัและการวัดทางไฟฟ้า  

(Electrical Instruments and Measurements) 

262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines I) 

262271 สัญญาณและระบบ (Signal and Systems) 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micrcontrollers) 

262323 ระบบควบคุม (Control Systems) 

  262342 เครือ่งจักรกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines II) 
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มคอ. 1 องค์ความรู้ที่

จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

   ๑) องค์ความรู้ที่

เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์

ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ 

และการจ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer 

and Simulations) (ต่อ) 

  

  

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Power Electronics) 

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง (Electric Power System) 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล (Digital Signal Processing) 

262373 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication) 

262376 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) 

262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ (Sensors and Transducers) 

262425 
การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  

(Control in Power Electronics) 

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industrial Automation Systems) 

262427   การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine Design) 

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Electric Drives) 

262431 การควบคุมดิจทิัล (Digital Control) 

262441 ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (Power System Protection) 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง (Illumination Engineering) 

262455 
การวิเคราะหท์างคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง  

(Computer Analysis in Power System) 

262457 การป้องกันฟ้าผา่ (Lightning Protection) 

262458 
วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

(Artificial Intelligence Techniques in Power Systems) 

262459 
วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง  

(Power Switching Converters) 

 262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น (Introduction to Smart Grid) 

  
262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร (Communication Electronics) 
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มคอ. 1 องค์ความรู้ที่

จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  
262475 

ความรูเ้บือ้งต้นทางปัญญาการค านวณ  

(Introduction to Computational Intelligence) 

  262478 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) 

  262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) 

  262480 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication) 

  
262481 

โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง 

 (Communication Network and Transmission Lines) 

  

  
262485 การเข้ารหัสประยุกต์  (Applied Coding) 

รวม  118 หนว่ยกิต 262488 การสื่อสารเชงิภาพ (Visual Communications) 

๒) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่อง

ในด้านกลศาสตร์ 

(Mechanics) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields) 

  262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines I) 

  262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines II) 

 262427   การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine Design) 

  262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Electric Drives) 

 
262441 ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) 

 

264109 
ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

(Engineering Tools and Operations Laboratory) 

รวม  19 หนว่ยกิต 264101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 

๓) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่อง

กับอุณหศาสตร์และ

กลศาสตร์ของไหล 

262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ (Sensors and Transducers) 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Power Electronics) 

262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น (Introduction to Smart Grid) 

262462 ระบบผลติไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed Generation Systems) 
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มคอ. 1 องค์ความรู้ที่

จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(Thermal Sciences and Fluid 

Mechanics) รวม  9 หนว่ยกิต 
262464 

การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 

๔) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่อง

ทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and 

Materials) 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields) 

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Power Electronics) 

262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ (Sensors and Transducers) 

262425 
การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

(Control in Power Electronics) 

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety) 

262457 การป้องกันฟ้าผา่ (Lightning Protection) 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) 

 262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) 

262480 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication) 

262481 
โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง  

(Communication Network and Transmission Lines) 

264109 
ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

(Engineering Tools and Operations Laboratory) 

รวม  9 หนว่ยกิต 264101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 

๕) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่อง

ทางพลังงาน (Energy) 
262211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuit Analysis I) 

262214 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 2 (Electric Circuit Analysis II) 

262221 
เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า  

(Electrical Instruments and Measurements) 

 
262241 เครือ่งจักรกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines I) 

 
262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines II) 

 262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)  
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มคอ. 1 องค์ความรู้ที่

จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง (Electric Power System) 

 
262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย (Power Plant and Substation) 

 
262373 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication) 

 
262375 

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  

(Data Communication and Networking) 

 
262376 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) 

 262427   การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine Design) 

 
262441 ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) 

 
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (Power System Protection) 

 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) 

262454 
การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า  

(Electrical Estimation and System Design) 

 

262455 
การวิเคราะหท์างคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง  

(Computer Analysis in Power System) 

 
262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น (Introduction to Smart Grid) 

 
262462 ระบบผลติไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed Generation Systems) 

 
262463 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 

รวม  57 หนว่ยกิต 262464 
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 

๖) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่อง

กับไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electricity 

and Electronics) 

 

262211 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuit Analysis I) 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields) 

262213 การออกแบบวงจรดิจทิัล (Digital Circuit Design) 

262214 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 2 (Electric Circuit Analysis II) 

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) 
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มคอ. 1 องค์ความรู้ที่

จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
262221 

เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า  

(Electrical Instruments and Measurements) 

262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines I) 

262271 สัญญาณและระบบ (Signal and Systems) 

262322 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ (Microcontrollers and 

Applications) 

262323 ระบบควบคุม (Control Systems) 

262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines II) 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Power Electronics) 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design) 

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง (Electric Power System) 

262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย (Power Plant and Substation) 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล (Digital Signal Processing) 

262373 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication) 

262375 
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  

(Data Communication and Networking) 

262376 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) 

262424 ตัวรับและตัวแปรสัญญาณ (Sensors and Transducers) 

262425 
การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

(Control in Power Electronics) 

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industrial Automation Systems) 

262427            การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine Design) 

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Electric Drives) 

262431 การควบคุมดิจทิัล (Digital Control) 

262441 ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) 
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มคอ. 1 องค์ความรู้ที่

จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (Power System Protection) 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง (Illumination Engineering) 

262454 
การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า  

(Electrical Estimation and System Design) 

262455 
การวิเคราะหท์างคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง  

(Computer Analysis in Power System) 

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety) 

262457 การป้องกันฟ้าผา่ (Lightning Protection) 

262458 
วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

(Artificial Intelligence Techniques in Power Systems) 

262459 
วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง  

(Power Switching Converters) 

262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น (Introduction to Smart Grid) 

262462 ระบบผลติไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed Generation Systems) 

262463 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 

262464 
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 

262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร (Communication Electronics) 

262475 
ความรูเ้บือ้งต้นทางปัญญาการค านวณ  

(Introduction to Computational Intelligence) 

262377 

ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรม

สื่อสาร (Computer Programming and Application Software for 

Communication Engineering) 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) 

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) 
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มคอ. 1 องค์ความรู้ที่

จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

262480 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication) 

262481 
โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง  

(Communication Network and Transmission Lines) 

262485 การเข้ารหัสประยุกต์  (Applied Coding) 

รวม  140 หนว่ยกิต 262488 การสื่อสารเชงิภาพ (Visual Communications) 

๗) องค์ความรูท้ี่

เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร

จัดการระบบ (System 

Management) 

262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย (Power Plant and Substation) 

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industrial Automation Systems) 

262454 
การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า  

(Electrical Estimation and System Design) 

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety) 

262457 การป้องกันฟ้าผา่ (Lightning Protection) 

262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น (Introduction to Smart Grid) 

262462 ระบบผลติไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed Generation Systems) 

262464 
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 

รวม  20 หนว่ยกิต 264312 การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management) 

๘) องค์ความรูท้ีเ่กี่ยวเนื่อง

ทางชีววิทยา สุขภาพ และ

สิ่งแวดล้อม (Biology Health 

and Environment) 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design) 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง (Illumination Engineering) 

262463 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 

262464 
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

 (Energy Conservation and Management) 

รวม  14 หนว่ยกิต 264312 การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management) 



 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1.  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  

2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

                    (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

    อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

    (ภาษาอังกฤษ)  B.Eng. (Electrical Engineering) 

    หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ....................................................พ.ศ. …………. 

 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑแ์ตไ่ด้รับความเห็นชอบให้ใชชื้่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ......... 

*ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 หลักสูตรปรัญญาตรปีฏิบัติการ 

  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่  ก าหนดเปิดสอน เดือน........................................พ.ศ. ................ 

 หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอน เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. 2560 

  ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ ............................................. 

  เริ่มใชม้าตั้งแตป่ีการศึกษา.........2555............................................. 

  ปรับปรุงครัง้สุดท้ายเมื่อปีการศึกษา....2555............................................... 

 

 

4. การพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

มคอ. 02 
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 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10/2560 เมื่อ

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมเวียน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 123(7/2560) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 

เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

5. แนวทางที่ใชพ้ัฒนาหลักสูตร 

 เป็นไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

 เป็นไปตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 เฉพาะในสถาบัน 

 วิทยาเขต (ระบุ) ………………………………………………………… 

 อื่นๆ(ระบุ)................................................................. 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาที่ใช้ 

 หลกัสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................................... 

 หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............... 

 7.3 การรับผูเ้ข้าศกึษา 

 รับเฉพาะนิสติไทย 

 รับเฉพาะนิสติต่างชาต ิ

 รับนิสิตไทยและนสิิตตา่งชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 7.4 ความรว่มมอืกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความรว่มมอืสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

  ชื่อสถาบัน............................................................................................ 

  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน......................................................... 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

  ชื่อสถาบัน....................................................ประเทศ............................ 

  รูปแบบของการร่วม 
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   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 

  
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือ

มากกว่า 2   สถาบัน) 

 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เชน่ ทวิปริญญา) 

 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1. วิศวกรไฟฟ้า 

2. วิศวกรโรงงาน 

3. ผูร้ับผิดชอบด้านพลังงาน 

4. วิศวกรโครงการ 

5. วิศวกรออกแบบ 

6. ผูร้ับเหมางานระบบ 

7. ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในต าแหนง่ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า 



4 

   

  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศกึษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศกึษา 

 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา.......................................................... 

 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 เน้นการผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 

1. สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและสามารถท างานในบริบทของสังคมที่

เป็นพหุวัฒนธรรมได้  

2. สามารถพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า หรอืศกึษาต่อในระดับสูงขึ้น  

3. สามารถเรียนรูแ้ละปรับตัวใหก้้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มคีวามรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

2.  แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศกึษาละ................15................สัปดาห์ 

 ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สัปดาห์ 

 ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สัปดาห์ 

 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด).............................................................. 

 

1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค -  

     ระบุรายละเอียด)........ไม่ม.ี............................................................................................... 

1.3 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 

 มีภาคฤดูร้อน  จ านวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ 

 ไม่มภีาคฤดูร้อน 
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาด าเนนิการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)........................ 

2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ข้าศกึษา 

 เฉพาะแบบศกึษาเต็มเวลา 

 เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 

 ทั้งแบบศกึษาเต็มเวลาและแบบศกึษาบางเวลา 

2.3 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

 ตามเกณฑม์าตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า 

 ตามเกณฑม์าตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพขั้นสูง 

หรอืเทียบเท่า หรอือนุปริญญา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.4 จ านวนผูเ้ข้าศกึษาในหลักสูตร รวม............60................ คน  

 2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก(E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

 อื่นๆ (ระบุ)............................................................ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1  จ านวนหนว่ยกิตรวมและระยะเวลาศกึษา 

 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า..........147............หน่วยกิต 

  แบบศกึษาเต็มเวลา  ให้ศกึษาได้ไม่เกิน...........8...........ปีการศึกษา 

    ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศกึษา 

  แบบศกึษาบางเวลา  ให้ศกึษาได้ไม่เกิน......................ปีการศึกษา 

    ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน.........ภาคการศกึษา 

 

3.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป.............30...........หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ.................111..............หนว่ยกิต 
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   กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ .....21.......หน่วยกิต 

   หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า .....90.......หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า .....30.......หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า .....45.......หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก .....15.......หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี................6..................หน่วยกิต 
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 3.3 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

                   3.3.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1 นายดวงดี แสนรักษ์ 3160600617401 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 2539 

2 นายณัฐพงษ์ โปธ ิ 3501200486714 อาจารย ์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Sheffield, United Kingdom 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559 

2550 

2546 

3 นางสาวธนาทิพย์ จนัทรค์ง 3509900149882 อาจารย ์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 

   วศ.ม. วิศวกรรมชวีการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2546 

4 

 

นายกรวิน สุวรรณภักดิ ์ 3449900353260 อาจารย ์

 

M.Eng. 

 

B.Eng 

Electrical and Electronic 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Electrical and Electronic 

University of Bristol, United Kingdom 

 

University of Bristol, United Kingdom 

2548 

 

2544 

5 

 

นางสาววาสนา  นากุ 

 

1509900001196 อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 

2551 

6 นายศราวุธ แต้โอสถ 3509900889932 อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2549 

2546 
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4. การฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 มี ....การฝึกงาน……… 

 ไม่ม ี

5. การท าการวจิัย 

 มีการท าโครงงาน 

 ไม่ม ี

 

 

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

 ม ี

 ไม่ม ี

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเตมิ ........3..... ด้าน......ดังนี้....... 

  สุนทรียศลิป์ 

  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา    

(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา

มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นิสติ 

 ม ี

 ไม่ม ี

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. เกณฑก์ารให้ระดับคะแนน 

 เกณฑก์ารวัดผล การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 เกณฑข์ั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................ 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถ้ามี – ระบุ)......................................................................................... 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

 ม ี

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่

ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน 

2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

3. มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ

นิสิต 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑติแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ

มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

3. การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม 

และคุณสมบัติด านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข าศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาใน

สถานศกึษานั้นๆ 

4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ 

เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ

นิสิต 

 

 ไม่ม ี

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 การส าเร็จการศึกษา 

 เรียนครบตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ระดับแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมขัน้ต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ม ี

 ไม่ม ี

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 มกีารพัฒนาด้านวิชาการ 

 การพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 การพัฒนาการวัดและการประเมินผล 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอด

ระยะเวลาทีมกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

 อื่นๆ (ระบุ).............................. 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา

จากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 บัณฑติมงีานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ 

 ผลงานวิจัยของนิสติและผูส้ าเร็จการศกึษา 

 อื่นๆ (ระบุ)...............   

3. นิสิต 

 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

 มีการควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิิต 

 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศกึษา ความพึงพอใจ 

และผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนสิิต) 

4. คณาจารย์ 

 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
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 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทาง

สาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 อื่น ๆ (ระบุ)....................... 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เชน่  

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มเีนือ้หาที่ทันสมัย 

 มีการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

 มีการประเมินผูเ้รียน ก ากับให้มกีารประเมนิตามสภาพจริง มีวธิีการประเมินที่หลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 อื่น ๆ (ระบุ)....................... 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวย

ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 12 

ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

 สอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งช้ี 

 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 

2553 จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 

 มีตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม ข้อ 1 และ/หรอื ข้อ 2 อกี ............ ตัวบ่งชี้ 

 มีตัวบ่งชีท้ี่หลักสูตรพัฒนาขึน้เองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ................ตัวบ่งช้ี 

 

                        หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เชน่ 

 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสติ 
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 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

 การสอบถามจากนิสติ 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน  

 ประเมินจากนิสติเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เชน่ กลวิธีการสอน 

 การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล  และการใชส้ื่อการสอน 

 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนรว่มงาน 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรในภาพรวม เชน่ 

 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสติช้ันปีสุดท้าย 

 ประชุมผู้แทนนิสติกับผูแ้ทนอาจารย์ 

 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรอืผูท้รงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิตหรอืผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 
 
3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดย 

 คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน่ 

 การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพจิารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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.  

 

 

                รับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

         

 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

                   วันที่........เดือน..................พ.ศ. ............

 



 

   

  

     ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี  แสนรักษ์ 

Assistant Professor Duangdi Saenrak 

 

ชื่อ-สกุล นายดวงด ีแสนรักษ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31606006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3390  

Email d_saenrak@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2539 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สฟก.3660 

 

ผลงานวิชาการ  

ดวงดี แสนรักษ์ (2558). การประยุกต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับสูบน้ าในระบบประปาหมูบ่้าน. วารสาร

นเรศวรพะเยา, ฉบับที่ 8, 163-65. 

  



 

   

  

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

อาจารย์กรวิน สุวรรณภักดิ์ 

Korawin Suwunnapuk 

 

ชื่อ-สกุล นายกรวิน สุวรรณภักดิ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34499003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3457  

Email Korawin.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 

 

 

พ.ศ. 2544 

Master of Engineering (Electrical and Electronic) 

 (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

University of Bristol, United Kingdom 

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic)  

University of Bristol, United Kingdom 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

- 

 

ผลงานวิชาการ  

Mehboob, L. Zhang, J. Khangosstar and K. Suwunnapuk (2013). Joint Channel and Impulsive Noise 

Estimation for OFDM based Power Line Communication Systems using Compressed sensing, IEEE 17th 

International Symposium on Power Line Communications and Its Applications, 203-208. 

 

 

  



 

   

  

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ดร. ณัฐพงษ์ โปธิ 

Nattapong Pothi, Ph.D  

 

ชื่อ-สกุล นายณัฐพงษ์ โปธิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35012004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3391  

Email Nattapong.po@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2559 

 

      พ.ศ. 2550 

Ph.D. (Electrical Engineering) 

University of Sheffield, United Kingdom                                                                                              

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ( วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟก.30349 

 

ผลงานวิชาการ  

N. Pothi, Z. Q. Zhu, I. A. A. Afinowi, B. Lee, and Y. Ren (2015). A new control strategy for hybrid-excited 

switched-flux permanent magnet machines, IET Electr. Power Appl., volume  9, no. 9,  612–619. 

 

 



 

   

  

N. Pothi, and Z. Q. Zhu (2014). A new control strategy for hybrid-excited switched-flux permanent magnet 

machines without the requirement of machine parameters,  7 th IET Int.  Conf. on Power Electronics, 

Machines and Drives (PEMD), Manchester, UK, 8-10 April 2014,  1-6. 

B.  S.  Lee, N.  Pothi, M.  M.  J.  Al-Ani, and Z.  Q.  Zhu, ( 2014 ) .  Experimental study of torque and flux 

weakening performance of alternative switched flux pm machines, 7 th IET Int.  Conf. on Power 

Electronics, Machines and Drives (PEMD), Manchester, UK, 8-10 April 2014,  1-6. 

  



 

   

  

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.ธนาทพิย์ จันทร์คง 

Thanatip Chankong, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวธนาทิพย์ จันทร์คง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35099001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3457 

Email Thanatip.ch@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต  ( วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2550 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ( วิ ศวกรรมชีวการแพทย์ ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟส.13673 

 

ผลงานวิชาการ  

T. Chankong, N. Theera-Umpon, and S. Auephanwiriyakul (2014) Automatic cervical cell segmentation and 

classification in Pap smears, Computer Methods and Programs in Biomedicine, volume  113, no.  2, 

Feb. 2014,  539–556. 

 

 

 



 

   

  

 

T. Chankong, N.  Theera-Umpon, and S.  Auephanwiriyakul (2014) .  Automatic Cervical Cell Classification 

Using Patch-Based Fuzzy Clustering and Minimum Average Correlation Energy Filter, in The 15th 

International Conference on Biomedical Engineering, J.  Goh, Ed.  Springer International Publishing, 

2014,  164–167 
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ผลงานวิชาการ  

W.  Naku, C.  Pinthong, and S.  Kanprachar (2012) .  Analysis of Multimode Fiber Bandpass Characteristics 

using Gaussian Distributed Delays, Proceeding of the 5th International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 16-

18 May 2012, Hua Hin, Thailand. 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 
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Tae-o-sot S., Nishihara A. (2011) Iterative Gradient-Driven Patch-Based Inpainting. In: Ho YS. (eds) 

Advances in Image and Video Technology. PSIVT 2011. Lecture Notes in Computer Science, volume 
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