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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 141 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ............ วันที่ ..................................
6.6 สภาวิศวกร รับรองหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ............ วันที่ ..................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรไฟฟ้า
8.2 วิศวกรโทรคมนาคม / วิศวกรสื่อสาร
8.3 วิศวกรออกแบบ / วิศวกรควบคุม / วิศวกรติดตัง้ และบารุงรักษา
8.4 วิศวกรโรงงาน / วิศวกรโครงการ / วิศวกรฝ่ายขาย
8.5 วิศวกรด้านการวิเคราะห์และจัดการพลังงาน
8.6 ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ำ
8.7 ผูร้ ับเหมาอิสระ

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
จากสถาบัน
1

นายณัฐพงษ์ โปธิ

35012004XXXXX

2

นายดวงดี แสนรักษ์

31606006XXXXX

3

นายเกรียงศักดิ์
ไกรกิจราษฎร์

4

นายธนกานต์ สวนกัน

35101002XXXXX

อาจารย์

5

นายบรรเทิง ยานะ

555069000xxxx

อาจารย์

6

นายศราวุธ แต้โอสถ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
164040005XXXXX
อาจารย์

35099008XXXXX

อาจารย์

Ph.D
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

ปี

Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

University of Sheffield, UK.
2559
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2539
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2562
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564
Communication Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549
เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
Information Science and
Osaka University, Japan.
2562
Technology
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
วิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนหลัก สูตร เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก กล่าวถึงบริบทการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ โครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง เทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิ จ และการปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม และประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กล่าวถึงบริบทการ
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั ง คม ประเด็ น ที่ 2 การกระจายศู น ย์ กลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี กล่าวถึงบริบทการสนับสนุนการพัฒนาพืน้ ที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5 พัฒนา
ความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงบริบทการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี กาหนดแนวคิดในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะนาพาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง ก้าวพ้นจาก
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา กล่าวถึง
บริบทการส่งเสริมการนาทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาช่วยในกระบวนการผลิต
และการประกอบการ เช่น การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การควบคุม สินค้า
คงคลั ง การออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม การควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ า รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต
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(Robotic) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ที่ 2: ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับ
อุ ต สาหกรรมที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยปั ญ ญา กล่ า วถึ ง บริ บ ทโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพ (Physical
Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรม เช่น การขนส่งระบบราง ระบบไฟฟ้า/น้าเพื่อการอุตสาหกรรม และกล่าวถึง
บริบทโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Broadband) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับการสื่อสารและการทาธุรกรรม
ต่าง ๆ ด้วยอินเตอร์เน็ต
กรอบแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉ บับ ที่ 13 วางกรอบทิศทางการพั ฒ นา
ประเทศไทยมีจุดประสงค์ที่จะ “พลิกโฉมประเทศ” ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนาไทยไปสู่ประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทย 4 ประการ
ได้แก่ การสร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่ าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมแห่งโอกาสและความ
เสมอภาค การเสริมสร้างวิถีชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ SDGs เป้ า หมายที่ 4 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า ทุ ก คนมี
การศึก ษาที่มีคุ ณภาพอย่างครอบคลุ มและเท่าเทีย ม และสนับ สนุนโอกาสในการเรีย นรู้ตลอดชีวิ ต
กล่าวถึงบริบทการส่งเสริมให้เพิ่มจานวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน ผูเ้ รียนทุก
คนได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เป้ า หมายที่ 7 สร้ า ง
หลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึ งพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา กล่าวถึงบริบทการ
ส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในการจัดส่งบริการพลังงานในประเทศ เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่มคี วามทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
กล่าวถึงบริบทการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ ในกรณีของประเทศไทย ซึ่งมีโครงสร้าง
ประชากรเป็นสังคมสูงวัยจะทาให้จานวนวัยแรงงานลดลง ส่งผลให้เกิดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมาก
ขึ้น จนนาไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ จะทาให้รูปแบบ
ของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนามาซึ่งโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหม่ ๆ จากความต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึน้ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นช่องทาง
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ในการพัฒนานวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม
สู ง วั ย อาทิ หุ่ น ยนต์ ส าหรั บ การดู แ ลและนวั ต กรรมของใช้ ภ ายในบ้า นส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ นอกจากนี้
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเจเนอเรชั่นวาย ซี และอัลฟ่า ซึ่งมีสัดส่วนและทวี
ความ สาคัญเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในด้านสมดุลระหว่างการทางานกับชีวิตส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มต้องการอิสระและความยืดหยุ่นในการ
ทางานสูง รวมถึงมีความเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจสูง และอาจนาไปสู่รูปแบบการ
ทางาน การใช้ชีวิต และสภาพสังคมรูปแบบใหม่ ๆ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้
กับเยาวชนในประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่นภายใต้บริบททางสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ และสั ง คมภายนอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการเทคโนโลยี โดย
การผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์และแก้ปัญหา
ของชุมชนหรืออุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย
พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอนทาการวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนชุมชน สังคม และประเทศชาติ ” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดพันธกิจ
หลัก 5 ด้าน คือ
1. ผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
4. ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
จากการมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน
เป็นหลั ก มีค วามเกี่ ย วพั นกับ การยกสถานะทางสังคมให้ป ระชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนมีรายได้
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เพิ่มขึน้ การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มงุ่ เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มี
ทักษะทางปัญญา มีทักษะการประยุกต์วิทยาการพื้นฐาน ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร และมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ จะทาให้บัณฑิตสามารถนาความรู้
ประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพงานและรายได้ของชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนช่วยลดปัญหาความ
เหลื่อมล้าในสังคม และสามารถทางานในระดับสากลได้
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
3
หน่วยกิต
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15 หน่วยกิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล 3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purpose
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
241154 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
Analytical Geometry and Applied Calculus
242107 ความรูพ้ ืน้ ฐานทางเคมี
Fundamental of Chemistry
244108 หลักฟิสิกส์
Principles of Physics

3(3-0-6)

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

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
2(1-2-3)
Principles of Problem Solving and Programming
13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
261109 พืน้ ฐานกลศาสตร์วศิ วกรรม
Basic Engineering Mechanics
13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
264101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
264109 ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน
Engineering Tools and Operations Laboratory
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management

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

3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
262202

วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
Fundamental of Electrical Engineering

3(2-3-6)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิ ช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุก าร
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั นคุ ณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรีย น
การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของ
รายวิชา เพื่อกาหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รติ ด ตามรายงานผล
การด าเนิน งานของรายวิช า เพื่อรับ ทราบปัญ หาอุป สรรคของการจัดการเรีย นการสอน และนาไป
ปรับปรุงใน ภาคการศึกษาถัดไป
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13.4.3 รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ท าหน้ า ที่ จั ด ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ ตั ว แทนของ
สาขาวิชา/หลั ก สู ตรอื่ น เพื่อก าหนดทิศทางในการจัดการเรีย นการสอน การวัดและประเมิน ผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอน
รายงานผลการดาเนินงานรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรให้รับทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาถัดไป
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“วิศวกรรมไฟฟ้า ” เป็นศาสตร์ที่นาความรู้ทฤษฎีไ ฟฟ้า แม่เ หล็ก ไฟฟ้า และพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทา
ให้ รู้ ห ลั ก วิ ท ยาการและมี ทั ก ษะด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ก้ า วทั น เทคโนโลยี มี จิ ต ส านึ ก ในคุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากร ยึดมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ และการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาชุมชนหรืออุตสาหกรรม
นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
จากความต้องการในการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ชาติ การพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพและด้ า นดิ จิ ทั ล และการปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การส่งเสริมการนาทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาช่วยในกระบวนการผลิตและการ
ประกอบการ การส่งเสริมให้ผู้ป ระกอบการประยุ กต์ใ ช้ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ การใช้
หุ่นยนต์ในการผลิต การใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
SDGs การส่งเสริมให้เพิ่มจานวนผูท้ ี่มที ักษะทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน ผูเ้ รียนทุกคนได้รับ
ความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนพลังงาน
ทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใน
การจัดส่งบริการพลังงานในประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมี
ความทนทานเพื่อ สนั บ สนุนการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และความเป็ นอยู่ ที่ดี ของมนุษ ย์ จาเป็น ต้ อ งมี
บุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาดังกล่าว
การสร้างบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นคนดีมีความรอบรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต มี ค วามสามารถนในการท างานเป็ น ที ม สามารถปฏิ บั ติ ง านตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีได้ตามยุคสมัย สามารถประยุกต์องค์ความรู้กับ การพัฒนาชุมชนหรืออุตสาหกรรม ได้ตาม
วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กล่าวว่า “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน”
จะทาให้มีบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความพร้อมการช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของหลั กสูตรและเนื้อหารายวิชา
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีความสามารถตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
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ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และ เนื้อหาของ
รายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับ รองปริญญา ประกาศนียบั ตรหรือวุฒิ บัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะ
ทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 และ ประกาศสภาวิศวกร ที่ 92/2563 เรื่อง ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ส าหรั บ การประกอบวิช าชี พ วิ ศวกรรมควบคุม รวมถึ ง นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาที่
กาหนดให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สามารถ
เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทาหน้าที่
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี ุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 สามารถประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกรอบความสามารถและเพื่ อ
ประโยชน์ในการรับรองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
1.3.2 สามารถประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า อย่ า งมี จ รรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
วิศวกรรม
1.3.3 สามารถประยุ ก ต์องค์ ความรู้ และทัก ษะด้ า นวิศวกรรมไฟฟ้า และบูรณาการ
ความรูเ้ ข้ากับศาสตร์ด้านอื่นในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพอย่างมีหลักการและเหตุผล โดยคานึงถึงบริบท
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.4 สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมไฟฟ้าและทางานร่วมกับผู้อื่นในบริบททางสังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม
1.3.5 สามารถพั ฒ นาตนเองให้ ก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ และปรั บ ตั ว ให้ ก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1
PLO2
PLO3

PLO4

PLO5
PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

PLO10
PLO11

สามารถกาหนดกรอบความคิดและเชื่อมโยงความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานทางด้านวิศวกรรม และความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มนี ัยสาคัญ
สามารถออกแบบและพัฒนาหาคาตอบของปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
โดยคานึงถึงข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล การสืบค้น
ทางเอกสาร การออกแบบการทดสอบและทดลอง เพื่ อ หาค าตอบของปั ญ หาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพยากรณ์และการทาแบบจาลองของงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล แสดงออกซึ่ งภาวะผู้นาทีมและส่งเสริม
ความร่ ว มมื อ ที่ ดี เ พื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการท างานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมไฟฟ้ากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นและสั งคม
โดยรวมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพั ฒ นาแบบงานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สามารถสรุปผลกระทบของคาตอบของปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้าในบริบททางสังคม ได้แก่
ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความจาเป็นของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
สามารถตัดสินใจและวิจารณ์ผลกระทบจากการตัดสินใจต่อสถานการณ์การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคานึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม บริบททางสังคม
และสิ่งแวดล้อม
สามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงานในการแก้ปัญหาชุมชนหรือ
อุตสาหกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สามารถหาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
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3. แผนการปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี 1. สรุปข้อมูลความต้องการ
ภายใน 5 ปี
ส่วนได้ส่วนเสีย
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
3. มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ติดตามประกาศ/ข้อบังคับ/
ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตมีปัญ หาความรู้ พื้นฐานทางด้ านคณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็ น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 และปัญหาการปรับตัวสาหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่ง
มีรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทาให้ผลการเรียนในชั้นปีที่ 1 ค่อนข้าง
ต่าและนาไปสู่การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อแนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลาทั้งในด้านการทากิจกรรมและการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย
2.4.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ก่อน
มีการเรียนในภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 1
2.4.3 จัด ให้มีก ารใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกในกิจกรรมการเรีย นการสอน เช่น ให้ท า
แบบฝึกหัดโดยใช้โจทย์ภาษาอังกฤษ ให้มกี ารนาเสนอและการตอบคาถามเป็นภาษาอังกฤษ
2.4.3 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ดูแล ตักเตือนและให้คาแนะนาแก่นิสิตใหม่
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีทะเบียนประวัติของนิสิตที่ตัวเองปรึกษาเพื่อสามารถติดตามผล
การเรียนและการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
80
80
80
ชั้นปีที่ 4
80
80
รวม
80
160
240
320
320
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
80
80
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดรายรับ
2565
2566
2567
2568
2569
ค่าลงทะเบียน
3,360,000 6,720,000 10,080,000 13,440,000 13,440,000
3,360,000 6,720,000 10,080,000 13,440,000 13,440,000
รวมรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2565
2566
2567
2568
1. งบบุคลากร
7,325,200 7,603,600 7,892,500 8,192,400
2. งบลงทุน
200,000 250,000
300,000 400,000

2569
8,503,800
200,000

(ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)

3. งบดาเนินการ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

2,400,000 3,200,000

3,200,000

(ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

4. งบดาเนินการ
(สาธารณูปโภค)

800,000 1,600,000

รวมรายจ่าย
8,725,200 9,863,600
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
109,065
61,648
(สูงสุด)

11,012,500 12,222,400 12,333,800
45,885
38,195
38,543

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2.3 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2.3.4 กลุม่ วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร หลักสูตร
ของ อว.
สภาวิศวกร ปรับปรุง ปรับปรุง
(มคอ.1)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565
30
30
30
30
30
30
84
84
111
105
3
21
12

(องค์ความรู้
เฉพาะทาง
วิศวกรรม
30 หน่วย
กิต)

6
120

6
120

90
30
45
15
6
147

90
29
49
6
6
6
141
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
001205
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
1.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
003203
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)
15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purpose
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
241154 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
Analytical Geometry and Applied Calculus
242107 ความรูพ้ ืน้ ฐานทางเคมี
Fundamental of Chemistry
244108 หลักฟิสิกส์
Principles of Physics
2.3) หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.3.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
Principles of Problem Solving and Programming
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
261109 พืน้ ฐานกลศาสตร์วศิ วกรรม
Basic Engineering Mechanics
262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Theory
262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
262323 ระบบควบคุม
Control Systems

105 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
90 หน่วยกิต
29 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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264101
264109
264312

วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน
Engineering Tools and Operations Laboratory
การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management

2.3.2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.3.2.1) วิชาบังคับ
262210
แนวโน้มเกิดใหม่ในวิศวกรรมไฟฟ้า
Emerging Trends in Electrical Engineering
262213
การออกแบบวงจรดิจทิ ัล
Digital Circuit Design
262221
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
262240
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines
262271
สัญญาณและระบบ
Signal and Systems
262272
เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology
262322
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
Microcontrollers and Applications
262491
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Project
262493
กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
2.3.2.2) วิชาบังคับเฉพาะงาน
ให้เลือกเรียนงานใดงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) งานไฟฟ้ากาลัง
262341
การกักเก็บพลังงาน
Energy Storage

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

49 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
1(1-0-2)
30 หน่วยกิต

3(3-0-6)
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262343
262345
262346
262347
262349
262429
262446
262448
262449
262450

262372
262373
262375
262376
262478

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power Electronics
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1
Electrical Power Engineering Laboratory I
การออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
Electrical System Installation and Design
ระบบไฟฟ้ากาลัง
Electrical Power System
ระบบไฟฟ้าและสื่อสารสาหรับอาคาร
Electrical and Communication System for Building
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Electric Drives
แบบไฟฟ้ากาลังและการประมาณราคา
Electrical Power Drawing and Cost Estimation
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2
Electrical Power Engineering Laboratory II
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Protection
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
Digital Signal Processing
หลักการสื่อสาร
Principles of Communication
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Networking
การสื่อสารดิจิทัล
Digital Communication
วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering

4(3-3-8)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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262479
262480
262484
262489

วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Communication
แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณราคา
Electrical Communication Drawing and Cost Estimation

2.3.3) กลุ่มวิชาวิชาเฉพาะเลือก
ให้นสิ ิตเลือกเรียนในงานที่ตรงกับงานในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
1) งานไฟฟ้ากาลัง
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
262421
การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Analysis of Electrical Machines
262422
การประยุกต์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Applications of Electrical Machines
262427
การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machine Design
262431
การควบคุมดิจทิ ัลสาหรับการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Digital Control for Electric Drives
กลุ่มพลังงานไฟฟ้า
262461
สมาร์ตกริดเบือ้ งต้น
Introduction to Smart Grid
262462
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Generation Systems
262463
พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
262464
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management

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

6 หน่วยกิต

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
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262425
262441
262459
262496

262424
262426
262430
262497

262348
262455
262457
262458

262432
262443

กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า
การควบคุมสาหรับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Control in Power Electronics
ยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicles
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
Power Switching Converters
หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Selected Topics in Power Electronics
กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ
ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ
Sensors and Transducers
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Industrial Automation Systems
ระบบควบคุมอัจฉริยะ
Intelligent Control System
หัวข้อคัดสรรทางระบบควบคุม
Selected Topics in Control Engineering
กลุ่มระบบไฟฟ้ากาลัง
โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
Computer Analysis in Electrical Power System
การป้องกันฟ้าผ่า
Lightning Protection
วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
Artificial Intelligence Techniques in Power Systems
กลุ่มระบบไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
เทคโนโลยีขนส่งทางรางสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
Railway Technologies for Electrical Engineer
ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
Railway Traction Systems

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

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

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

3(3-0-6)
3(2-3-6)
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262444
262445

262453
262456
262465
262466

ระบบไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
Railway Electrification System
ระบบอาณัติสัญญาณสาหรับการขนส่งทางราง
Railway Signaling System
กลุ่มออกแบบและความปลอดภัยทางไฟฟ้า
วิศวกรรมการส่องสว่าง
Illumination Engineering
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
Electrical Safety
การออกแบบและติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
Design and Installation of Solar Power Generation Systems
การตรวจสอบและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
Inspection and Maintenance Electrical System

2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
262475
ความรูเ้ บือ้ งต้นทางปัญญาการคานวณ
Introduction to Computational Intelligence
262476
การสร้างต้นแบบรวดเร็ว
Rapid Prototype
262481
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
Communication Network and Transmission Lines
262488
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Internet of Things
2.3.4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ให้นิสติ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
262400
การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Training in Electrical Engineering
262401
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

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

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

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001103
002101
003101
241153
242107
244108
261101

ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
ความรูพ้ ืน้ ฐานทางเคมี
Fundamental of Chemistry
หลักฟิสิกส์
Principles of Physics
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001102
001104
002102
003102
241154
261109
262101
262215
264109

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
Analytical Geometry and Applied Calculus
พืน้ ฐานกลศาสตร์วศิ วกรรม
Basic Engineering Mechanics
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Theory
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน
Engineering Tools and Operations Laboratory
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001205
003203
226102
262210
262212
262213
262271
264101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
Principles of Problem Solving and Programming
แนวโน้มเกิดใหม่ในวิศวกรรมไฟฟ้า
Emerging Trends in Electrical Engineering
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
การออกแบบวงจรดิจทิ ัล
Digital Circuit Design
สัญญาณและระบบ
Signal and Systems
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
003204
262216
262221
262240
262272
262322
262323

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines
เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
Microcontrollers and Applications
ระบบควบคุม
Control Systems
รวม

1(0-2-1)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
งานไฟฟ้ากาลัง

งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5)
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital
Age Entrepreneurs
262341 การกักเก็บพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Storage
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(3-3-8)
Power Electronics
262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory I
262346 การออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5)
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital
Age Entrepreneurs
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
3(3-0-6)

Electrical System Installation and Design
262347 ระบบไฟฟ้ากาลัง
Electrical Power System
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management

Digital Signal Processing
262373 หลักการสื่อสาร
4(3-3-8)
Principles of Communication
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking
262478 วิศวกรรมสายอากาศ
4(3-3-8)
Antenna Engineering

3(3-0-6)
2(2-0-6) 264312 การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management

รวม 19 หน่วยกิต

2(2-0-6)

รวม 19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
งานไฟฟ้ากาลัง

งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทาง 3(0-6-3) 003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทาง 3(0-6-3)
วิชาชีพ
วิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
Integration for Professional Innovation
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
เฉพาะ

English for Specific Purpose
262349 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารสาหรับ
อาคาร

English for Specific Purpose
3(2-3-6) 262376 การสื่อสารดิจทิ ัล
Digital Communication

4(3-3-8)

3(3-0-6) 262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering

3(3-0-6)

Electrical and Communication
System for Building
262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Electric Drives

262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory II
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6) 262480 การสื่อสารทางแสง
Power System Protection
Optical Communication
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
Major Elective

รวม 19 หน่วยกิต

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

รวม 19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
งานไฟฟ้ากาลัง

งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

262446 แบบไฟฟ้ากาลังและการประมาณ 3(2-3-6) 262484 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่
3(3-0-6)
ราคา
Wireless and Mobile Communication
Electrical Power Drawing and Cost Estimation
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering

262491
262493

262xxx
xxxxxx
xxxxxx

3(3-0-6) 262489 แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณ 3(2-3-6)
ราคา
Electrical Communication Drawing
and Cost Estimation
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2) 262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project
Electrical Engineering Project
กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ 1(1-0-2) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ 1(1-0-2)
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
Laws and Ethics for Electrical Engineers
วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
Free Elective

รวม 17 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
262400* การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Training in Electrical Engineering
262401* สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

รวม 17 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยด้ า นการฟั ง การอ่ า น ในการรั บ สาร และทั ก ษะด้ า นการพู ด การเขี ย น
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in
Thai for delivering message, proper daily life communication
001102

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์
อื่น การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจาวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar,
English usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information
regarding self and others in daily life context
001104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and
describing familiar matter
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001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยีท างคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เ น็ต ซอฟแวร์สานัก งาน
หลักการทาธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้
ซอฟแวร์สานักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of
electronic commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102

ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริ ยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of
information accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication
according to laws concerning information technology and communication
003101

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรั ช ญาชี วิ ต การด ารงชี วิ ต บนความหลากหลายทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในการทางานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดงี าม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
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Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life,
Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health,
mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of
morality and ethics, laws in daily life
003102

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่จาเป็นสาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking,
collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills,
personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and
lifelong learning for future, personal financial skill
003203

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทางานร่วมกันเป็น
ทีม จิตวิทยาการทางานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และ การ
ดาเนินการตามแผนในการทางานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวิตในสังคม การ
ร่วมมือ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความ
ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity,
acceptance of cultural diversity and respect for others
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003204

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยใน
การดารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดาเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching
for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health
project in community, leadership in health, environment and community
003305

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทาธุรกรรมทางการ
เงินสาหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for
entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking
process, ethics for digital age entrepreneurs
003306

บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบู ร ณาการความรู้ ข องหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าชี พ การ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิด
เชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for professional
activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating
concepts of professional innovations
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purpose
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนที่มคี วาม
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เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิตที่กาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
241153

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Mathematics
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว
เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิ สาม
มิติ แคลคูลัสเบื้องต้นของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิง
เส้น
Limit, continuity, derivative of one variable functions and its applications, integration
of real-valued function, techniques of integrations and its application, vector algebra in three
dimensional space, line, plane and surface in three dimensional space, fundamental calculus of realvalued functions of several variables and their applications, matrices and system of linear equations
241154

เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
3(2-2-5)
Analytical Geometry and Applied Calculus
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สาดับและอนุกรมของจานวนจริง ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ หลาย
ชั้นในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น สมการ เชิงอนุพันธ์
เบือ้ งต้นและการประยุกต์
Improper integrals, sequences and series of real numbers, polar coordinate system,
multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates, numerical integration, introduction to
differential equations and their applications
242107

ความรู้พื้นฐานทางเคมี
3(2-3-6)
Fundamental of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก ธาตุเรพริเซนเททิฟ อโลหะ โลหะ
ทรานซิซัน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, representative
elements, metal, nonmetal and transition elements, chemical bonding and molecular structure,
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stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, chemical kinetics, chemical
equilibrium, acids and bases, electrochemistry
244108

หลักฟิสิกส์
3(2-3-6)
Principles of Physics
การเคลื่อนที่ แบบเปลี่ย นต าแหน่ งใน 1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แ บบหมุ น งานและ
พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและ
เสียง ระบบ เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์และกลจักร
ความร้อน ทฤษฎี จลน์ ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้า
บนตัวนาแบบต่างๆ การ หาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก
กระแสไฟฟ้าและความ ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก
เวกเตอร์สนามแม่เหล็กและ กฎของฟาราเดย์ แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน
Motion in 1 and 2 dimensions, circular motion, work and energy, rigid-body
mechanics, properties of matter, fluid mechanics, wave-vibration and sound, lens, properties of light,
heat and ideal gas system, thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines, 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 and Faraday’s law,
source of alternative current, alternative current circuits, fundamental electronics
226102

หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
2(1-2-3)
Principles of Problem Solving and Programming
องค์ป ระกอบคอมพิวเตอร์และหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
วิเคราะห์ปัญหา ระเบียบวิธีการแก้ปั ญหา การวางแผนและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ผังงาน
และรหัสเทียม พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์
Computer components and functions, hardware and software interaction, problem
analysis, problem solving methodology, programming planning and design using flowchart and
pseudo code, fundamentals of computer programming and applications
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261101

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการ
เขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ
ช่ว ย การเขีย นภาพประกอบและการก าหนดรายละเอีย ด การเขีย นแบบด้วยคอมพิวเตอร์เ บื้องต้น
การขึ้นรูปด้วยรูปทรงตันและการประกอบชิน้ ส่วน
Lettering, freehand sketches, orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerancing, sectional view, auxiliary views, detail and assembly drawings, basic
computer-aided drawing, solid modeling and assembly
261109

พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Basic Engineering Mechanics
เวกเตอร์และอนุพันธ์ของเวกเตอร์ ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง ความเสีย ดทาน จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ข องอนุ ภ าคและวัตถุ แข็ งเกร็ ง งานและ
พลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Vector and derivative of a vector, force systems and resultant, equilibrium of particles
and rigid bodies, friction, kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, work and energy,
impulse and momentum
262101

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Circuit Theory
องค์ ป ระกอบวงจร การวิ เ คราะห์ โ นดและเมช ทฤษฎี ว งจร ความต้ า นทาน ความ
เหนี่ย วนา และความจุไ ฟฟ้ า วงจรอันดับ หนึ่ ง และวงจรอั น ดับ สอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรก าลั ง
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
262202

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(2-3-6)
Fundamental of Electrical Engineering
การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า กระแสตรงและวงจรไฟฟ้ า กระแสสลั บ เบื้ อ งต้ น วงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักการเบือ้ งต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
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มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการใช้มอเตอร์ก ระแสสลับ หลักการของระบบหนึ่งเฟสและสามเฟส
ระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การอ่านแบบไฟฟ้า
Basic DC and AC circuit analysis, basic electronic circuit, introduction to DC and AC
electrical machinery, transformer, AC motors and their uses, concepts of one and three- phase
systems, electrical system in building and factory, electrical drawing reading
262210

แนวโน้มเกิดใหม่ในวิศวกรรมไฟฟ้า
1(1-0-2)
Emerging Trends in Electrical Engineering
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การคานวณแบบคลาวด์ การแปลงรูปพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มที่นา่ สนใจหรือกรณีศกึ ษาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Internet of things, cloud computing, energy transformation, electric vehicle, data
analysis and visualization, interesting trend or case study in electrical engineering
262212

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ ความเข้มสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ สนามไฟฟ้า
สถิต ตัวนาและไดอิเล็กทริก ความจุ กระแสการพาและกระแสการนา ความต้านทาน สนามแม่เหล็ก
สถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา 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
ติเ พลกเซอร์ วงจรเข้ารหัส และถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิงลาดับ ฟลิป -ฟลอบ วงจรนับ
รีจิสเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Basics switching circuit theory, Boolean algebra, computer code, error detection,
truth table, Boolean function simplification methods and combinational logic circuits, multiplexer and
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demultiplexer, encoder and decoder, adder and subtractor circuits, sequential circuits, flip- flops,
counters, registers, introduction to microprocessor, experiment with course content
262215

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electric Circuits Laboratory
การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การจาลองวงจรเบือ้ งต้น
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
อุปกรณ์กึ่งตัวนา ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ข อง
อุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอส
และไบซี ม อสทรานซิ ส เตอร์ โอเปอเรชั่ น แนลแอมปลิ ฟ ายเออร์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน โมดู ล
แหล่งจ่ายไฟ ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์กึ่งตัวนา ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิง
ความถี่ของอุปกรณ์ วงจรไดโอด วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอสทรานซิสเตอร์ วงจรโอเปอเรชั่น
แนลแอมปลิฟายเออร์ 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 and BiCMOS
transistor circuits, operational amplifier circuits, power supply module
262221

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electrical Instruments and Measurements
หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจาแนกประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัด
การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกาลัง
การวัดตัวประกอบกาลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนาและความจุ การวัด
ความถี่ แ ละช่ ว งคาบเวลา สั ญ ญาณรบกวน ตั ว แปรสั ญ ญาณการปรั บ เที ย บ การทดลองเกี่ ย วกั บ
เนือ้ หาวิชา
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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, measurement
of resistance, inductance, and capacitance, frequency and period/time interval measurement, noises,
transducers, calibration, experiment with course content
262240

เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Machines
วงจรแม่เหล็ก หลักการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม หม้อแปลง
ไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส หลั ก การของเครื่องจัก รกลไฟฟ้าหมุน เครื่องจัก รกลไฟฟ้ากระแสตรง
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนาหนึ่งเฟส
และสามเฟส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Magnetic circuits, principles of electromechanical energy conversion, energy and co
energy, single phase and three phase transformers, principles of rotating electrical machines, DC
machines, AC machines, synchronous machines, single phase and three phase induction machines,
protection of electrical machines
262271

สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signal and Systems
สั ญ ญาณและระบบต่ อ เนื่ อ งทางเวลาและไม่ ต่ อ เนื่ อ งทางเวลา ระบบเชิ ง เส้ น ไม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟู เรียร์ การแปลงลาปลาซและการแปลงซี
การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและระบบ เทคนิคที่ทันสมัยสาหรับวิเคราะห์สัญญาณและระบบ วงจรปรับ
สภาพสัญญาณ การประมวลสัญญาณดิจิทัลเบือ้ งต้น
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
262272

เทคโนโลยีการสื่อสาร
1(1-0-2)
Communication Technology
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย การสื่อสารแบบอนุกรมและขนาน
การสื่อสารข้อมูล และโครงข่ายเบื้องต้น อินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการสื่อสารคลื่ นวิท ยุ
เทคโนโลยี การสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม เทคโนโลยีการสื่อสารใยแก้ว นาแสง
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Wire and wireless communication technology, series and parallel communications,
basic data communication and networking, radio wave communication technology, microwave
communication technology, satellite communication technology, optical communication technology
262322

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
3(2-3-6)
Microcontrollers and Applications
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น หน่วยความจา อินพุต/เอาต์พุต และอุปกรณ์รอบข้าง
เครื่องมือสาหรับ พัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวแปลโปรแกรมและแก้จุดบกพร่อง ระบบขัดจังหวะ
การต่อประสานของตัวรับรู้และอุปกรณ์ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทลเลอร์ในระบบอัตโนมัติและ
ควบคุม การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Introduction to microcontrollers, memory, Input/Output and peripheral, development
tools for microcontroller, compilers and debuggers, interrupt systems, interfacing of sensors and
devices, applications of microcontrollers in automation and control systems, experiment with course content
262323

ระบบควบคุม
4(3-3-8)
Control Systems
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจาลองของระบบบนปริภูมิ
เวลาและปริภูมิความถี่ แบบจาลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบ
อันดับสอง การควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการ
ควบคุมป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีการของการทดสอบเสถียรภาพ การ
ทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
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, experiment with course content
262341

การกักเก็บพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Storage
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ระบบกัก
เก็บพลังงานสาหรับแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน ระบบกักเก็บพลังงานสาหรับไมโครกริด สมาร์ทโหลด
ระบบบริหารจัดการพลังงาน

46
Introduction to energy storage, energy storage technologies, energy storage systems
for renewable energy resources, energy storage systems for microgrid, smart load, energy
management system
262343

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(3-3-8)
Power Electronics
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง หลักการของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง วงจร
แปลงผันกาลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลง
ผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสตรงเป็ น ไฟฟ้ า กระแสตรง วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น ไฟฟ้ า
กระแสสลับ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
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, various types of power converters, AC to DC converter,
DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC converter
262345

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1
1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory I
ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์
Experiments about transformer characteristics, direct current machines, alternating
current machines, synchronous motor, synchronous generator, motor control
262346

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Installation and Design
แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบ กฎและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า รูปแบบการ
จ าหน่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า และสายเคเบิ ล ทางเดิ น สาย บริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และเครื่ อ งส าเร็ จ
การคานวณโหลด การออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการ
โหลด รายการสายป้อนและประธาน การปรับปรุงตัวประกอบกาลังและการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บ
ประจุ ระบบกาลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การคานวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดินสาหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า
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Basic design concepts, electrical installation codes and standards, power distribution
schemes, electrical wires and cables, raceways, electrical equipments and apparatuses, load
calculation, lighting and appliances circuit design, motor circuit design, load schedule, feeder and
main schedule, power factor improvement and capacitor bank circuit design, emergency power
system, short circuit calculation, grounding system for electrical installation
262347

ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power System
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากาลัง การผลิต ส่งจ่าย จาหน่ายและการใช้งานกาลังไฟฟ้า วงจร
กาลังกระแสสลับ ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและแบบจาลอง ลักษณะเฉพาะ
หม้อแปลงกาลังและแบบจาลอง พารามิเตอร์สายส่งและแบบจาลอง พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจาลอง
หลักมูลของการไหลภาระ หลักมูลของการคานวณความผิดพร่อง
Electrical power system structure, generation, transmission, distribution and use of
electric power, 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
262348

โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
Power Plant and Substation
เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ชนิดของสถานี
ไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ สถานี
ไฟฟ้าระบบดิจิทัล การป้องกั นฟ้าผ่าสาหรับ สถานีไ ฟฟ้าย่อย ระบบกั ก เก็ บ พลังงานแบบแบตเตอรี่
สาหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบต่อลงดิน
Load curve, diesel power plant, steam power plant, gas turbine power plant,
combined cycle power plant, hydro power plant, nuclear power plant, hydrogen fuel cell power
plants, types of substation, substation equipments, substation layout, substation automation, digital
substation, lightning protection for substation, battery energy storage system for substation,
grounding systems
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ระบบไฟฟ้าและสื่อสารสาหรับอาคาร
3(2-3-6)
Electrical and Communication System Design for Building
ระบบการจ่ายก าลั งไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุ กเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรศัพท์ ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเสียง ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
Power distribution system, emergency lighting system and emergency exit sign,
lightning protection system, fire alarm system, telephone system, master antenna television system,
closed circuit television system, security system, sound system, building automation system
262372

การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชัน
และการประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความ
น่าจะเป็นในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนอง
อิมพัลส์จากัดและไม่จากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัวกรอง การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนื่อง แนะนา
การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวลผลภาพ การประมวลผลทางเสียงพูด
และเสียง การประมวลผลแบบแถวลาดับและอื่นๆ
Continuous- time and discrete- time signals, spectral analysis, decimation and
interpolation, sampling rate conversion, discrete Fourier transform (DFT), probabilistic methods in
digital signal processing (DSP), design of finite impulse response (FIR), infinite impulse response (IIR)
digital filters, multirate systems and filter banks, discrete wavelet transform, introduction to some
digital signal processing (DSP) applications, image processing, speech and audio processing, array
processing and further current applications
262373

หลักการสื่อสาร
4(3-3-8)
Principles of Communication
รูปแบบการสื่อสาร แบบมีสายหรือสายเคเบิลและแบบไร้สายหรือคลื่นวิทยุ สัญญาณ
และระบบเบื้องต้น สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงอนุกรมฟู
เรียร์ การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีหรือดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม พี
เอ็ม การออกแบบวงจรมอดูเลชั่นเบื้องต้น สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก การมอดูเลตไบ
นารีเบสแบนด์ ทฤษฎีสุ่มไนควิสและการควอนไตเซซั่น การมอดูเลตแอนะล็อกพัลส์ การมอดูเลตรหัส
พัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดูเลตเดลต้า (ดีเอ็ม) เทคนิคมัลติเพล็กซ์ สายส่ง เบื้องต้น การแพร่กระจาย
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คลื่นวิทยุ ส่วนประกอบและการสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารใยแก้วนาแสง
การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
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, introduction to modulator circuit design, noises in analog
communication, binary baseband modulation, Nyquist's sampling theory and quantization, pulse
analog modulation, pulse code modulation (PCM), delta modulation (DM), multiplexing techniques,
introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave components and
communication, satellite communications, optical communication, experiment with course content
262375

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายข้อมูล เบือ้ งต้น สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูล
แบบชั้น โปรโตคอลและการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด แบบจาลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการส่งข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของ
ข้อมูล การควบคุมข้อผิดพลาด ระบบเครือข่ายข้อมูลบริเวณเฉพาะที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับ
ช่องทางการสื่อสาร การเลือกเส้นทางในเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายข้อมูล ระบบเครือข่ายข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและระบบของการสื่อสารข้อมูล
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,
flow control, error control, local area network, switching network, routing in data networks, network
security, cloud network, architecture and system, standards
262376

การสื่อสารดิจิทัล
4(3-3-8)
Digital Communication
ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม ช่องสัญญาณ แถบความถี่ไนควิสต์น้อย
ที่สุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาวแบบบวก การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล
ซิกมาเดลต้า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การซิงโครไนเซซั่น อีเควไลเซซั่น เบื้องต้นของทฤษฎีข่าวสาร
ข้อมูล การเข้ารหัสแหล่งกาเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบช่องสัญญาณและคลื่นพาห์แบบหลาย
ทาง เทคนิคการกระจายสเปกตรัม การจางหายของสัญญาณจากการแพร่หลายเส้นทาง ทดลอง
เกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา

50
Review of probability and random process, signal space, minimum Nyquist
bandwidth, signal detections, additive white Gaussian noise (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, experiment with course content
262400

การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6 หน่วยกิต
Training in Electrical Engineering
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills on electrical
engineering in private or government sectors
262401

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เ กี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในฐานะพนัก งานฝึก หัด ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Systematic practice in workplace, training, learning, gaining experience, improving
working skills on electrical engineering as a trainee in private or government sectors
262421

การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Analysis of Electrical Machines
การตรวจวัดการเสื่อมสภาพเครื่องจักรกลไฟฟ้า ความผิดปกติที่เกิดในระบบไฟฟ้าของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ความผิดปกติที่เกิดในระบบกลไกลของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์ความ
ผิดปกติเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ความผิดปกติเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วย
สั ญ ญาณการสั่ นสะเทือน การวิเ คราะห์ความผิดปกติเ ครื่องจัก รกลไฟฟ้าด้วยสั ญ ญาณเสีย ง การ
วิเคราะห์ความผิดปกติเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ความ
ผิดปกติของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Deterioration measurement of electrical machinery, malfunctions caused in electrical
system of electrical machines, malfunctions occurring in mechanical system of electrical machines,
analysis of electrical mechanical faults by electrical signals, analysis of electrical mechanical faults by
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vibration signals, analysis of electrical mechanical faults by sound signals, analysis of electrical
mechanical faults by temperatures, application of artificial intelligence to analyze electrical
mechanical faults
262422

การประยุกต์เครื่องจักรกลไฟฟ้า

3(3-0-6)

Electrical Machines Applications
ประสิทธิภาพและการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและสามเฟส การทดสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า การขนานและการบารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพและการ
สูญเสียของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมความเร็วรอบและการควบคุมแรงดันขั้วของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ประสิทธิภาพและการสูญเสียของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนาและ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ซิ ง โครนั ส การเริ่ ม หมุ น และการควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า การควบคุ ม
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ด้ ว ยวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ในระบบ
อุตสาหกรรม การเกษตร และยานยนต์ไฟฟ้า
Efficiency and losses of single phase and three-phase transformers, transformer
testing, parallel operation and preventive maintenance of transformer, efficiency and losses of DC
machines, speed control and terminal-voltage control of DC machines, efficiency and losses of
induction machines and synchronous machines, starting and control of electrical machines, control of
electrical machines with power electronic circuits, applications of electrical machines in industrial
systems, agriculture, and electric vehicles
262424

ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ

3(3-0-6)

Sensors and Transducers
การวัดและอุปกรณ์ควบคุมเบื้องต้น ตัวแปลงแบบแอนะลอกและดิจิทัล เทคนิคการวัด
แรงดัน อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของของไหลรวม มิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์
ทุติยภูมิและวิธีการพิเศษ การวัดอุณหภูมิ วิธีการที่ไม่ใช่ไฟฟ้า วิธีการไฟฟ้าและวิธีการแผ่รังสี
รูปแบบของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดย
อ้อม วิธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัวควบคุมในปัจจุบัน
Introduction to measurement and control devices, analog and digital transducers,
pressure measurement techniques, differential pressure transmitter, fluid flow measurement, primary
meters, secondary meters and special methods, measurement of temperature, non-electric methods,
electric methods and radiation method, types of liquid level measurement, direct liquid level
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measurement, indirect liquid level measurement includes hydrostatic pressure methods, electrical
methods and special methods, conventional controller
262425

การควบคุมสาหรับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
Control in Power Electronics
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็ม หลักการควบคุมวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า
แบบพีดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสาหรับวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบแหล่งจ่ายแรงดัน การ
ควบคุมพีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเรคติไฟร์เออร์ การควบคุมวงจรแปลงผัน
กาลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็มด้วยการควบคุมแบบชาญฉลาด
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(2-3-6)
Industrial Automation Systems
การควบคุ มในอุตสาหกรรมเบื้องต้น เงื่อนไขสัญ ญาณแอนะล็อก เงื่อนไขสัญ ญาณ
ดิจิทัล ตัวตรวจรู้และตัว แปลง ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมลาดับ ตัวควบคุม
ตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมพีแอลซี การต่อประสานพีแอลซี การประยุกต์
พีแอลซีในระบบอัตโนมัติ ทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
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,
experiment with course content
262427

การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า

3(3-0-6)

Electrical Machine Design
การออกแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับเครื่องจักรกล ความสัมพันธ์ของขนาดและ
พิกั ด ของเครื่องจัก รกล หลั ก การและเทคนิคของการออกแบบการพันอย่ างเหมาะสม เทคนิคการ
ออกแบบเครื่องจักรกลแบบแม่เหล็กถาวรและการคานวณค่าความเหนี่ยวนา
Electromagnetic design of rotating machines, relationship between dimensions and
rating of machines, optimal principles and techniques of winding design, techniques for permanent
magnet machines design, representative winding reactance calculation
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262429

การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Drives
องค์ประกอบของระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า คุณลักษณะของโหลด ย่านการทางานของ
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า วิธีการหยุดมอเตอร์ การส่งกาลังและการเลือกขนาด คุณลักษณะแรงบิด ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวควบคุมและการออกแบบตัวควบคุม การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง
การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ วิธีการควบคุมสเกลาร์และเวกเตอร์ การประยุกต์การขับเคลื่อนใน
ยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
Electric drive system components, load characteristics, operating region of electric
drives, braking methods of motors, power transmission and sizing, torque-speed characteristics of
electric motors, controller and controller design, DC motor drives, AC motor drives, scalar and vector
control methods, applications of drives in electric vehicles and industrial automation
262430

ระบบควบคุมอัจฉริยะ

3(3-0-6)

Intelligent Control System
หลักการเบื้องต้นของการควบคุมและการออกแบบระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ พื้นฐาน
ของฟัซซีลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม เจนเนติกอัลกอริทึ่มและการออกแบบวิวัฒนาการ ระบบ
ควบคุมอัจฉริยะแบบร่วม เทคนิคการออกแบบระบบอัจฉริยะ
Introduction to principles of intelligent control and control system design, fundamental
of fuzzy logic and artificial neural network, genetic algorithm and evolutionary design, hybrid
intelligent control systems, intelligent system design techniques
262431

การควบคุมดิจทิ ัลสาหรับการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า

3(2-3-6)

Digital Control for Electric Drives
แบบจาลองระบบควบคุมดิจิทัล วิธีการชักตัวอย่างและวิธีการควอนไทช์ การแปลงแอ
นะล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การแปลงซี การวิเคราะห์ปริภูมิซี เสถียรภาพของ
ระบบควบคุมดิจิทัล ตัวควบคุมและการออกแบบตัวควบคุมในระบบควบคุมดิจิทัล การประยุกต์การ
ควบคุมดิจทิ ัลสาหรับระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Modeling of digital control systems, sampling and quantization methods, analog to
digital transformation, digital to analog transformation, Z-transforms, Z-domain analysis, stability of
digital control systems, controller and controller design in digital control systems, applications of digital
control for electric drive systems, experiment with course content
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262432

เทคโนโลยีขนส่งทางรางสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Railway Technologies for Electrical Engineer
ความรู้เบื้องต้นของระบบขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรไฟฟ้า ภาพรวมของระบบ
กาลังไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พืน้ ฐานของการลากจูง ภาพรวมของระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรง
และกระแสสลับสาหรับรถไฟ หลักการระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
Basic knowledge of railway transportation system related to electrical engineer,
overview of railway traction system, basic physics of traction, overview of DC and AC power supply
systems for railways, principles of signaling and control for railways
262441

ยานยนต์ไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electric Vehicles
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ
ปลั๊กอินไฮบริด คอนเวอร์เตอร์กาลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานสาหรับยาน
ยนต์ ไ ฟฟ้ า การอั ด ประจุ แ บตเตอรี่ ส าหรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า วิ ธี ก ารควบคุ ม ก าลั ง ไฟฟ้ า และการจั ด
การพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Basic knowledge of 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, experiment
with course content
262443

ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
3(2-3-6)
Railway Traction Systems
ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของ
ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟ
สลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรแปลง
ผันก าลั งไฟฟ้า การมอดู เ ลตด้ว ยความกว้างของพัลส์ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วย
ไดนามิกส์และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ การรบกวน
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Basic knowledge of infrastructure railway electrification, overview of railway traction
system, basic physics of traction, DC and AC motors, speed control drive system of DC and AC
motors, power converters, pulse-width modulation (PWM), mechanical breaking system, dynamic
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and regenerative braking system, maglev technology, electromagnetic interference (EMI),
experiment with course content
262444

ระบบไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
3(3-0-6)
Railway Electrification System
ภาพรวมของระบบจ่ายกาลังไฟฟ้าสาหรับรถไฟ หลักการและการออกแบบระบบจ่าย
กาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงสาหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการออกแบบระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสไฟ
สลับสาหรับลากจูงรถไฟ การตั้งค่ารีเลย์ ป้องกันและการจัดลาดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลง
ดิ น และการต่ อ ฝาก การจ าลองคอมพิ ว เตอร์ ร ะบบจ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า ส าหรั บ ลากจู ง รถไฟ คุ ณ ภาพ
กาลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบกาลังไฟฟ้าเสริมและการซ่อมบารุง
Overview of power supply systems for railways, principles and designs of DC traction
power supply system, principles and designs of AC traction power supply system, protection relay
setting and coordination, earthling and bonding, computer modeling of traction power supply system,
power quality, supervisory control and data acquisition (SCADA), auxiliary power supply system and
maintenance
262445

ระบบอาณัติสัญญาณสาหรับการขนส่งทางราง
3(3-0-6)
Railway Signaling System
ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมสาหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดิน
รถไฟ ระบบตรวจจับตาแหน่งของรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม
การเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมือง กับรถไฟทางกล รถสินค้า
และ/หรือรถไฟความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุม
รถไฟ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังและระบบอาณัติ
สัญญาณสาหรับระบบรถไฟ การวางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณที่
เหมาะสมสาหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ
Overview of signaling and control for railways, train protection system, train detection
system, standards related to the signaling and train control, signaling for metro, mainline, freight
and/or high speed line, turnout/crossovers/scissor, point machine, signals, interlocking principles, train
supervision system, human factors, signaling on-board and wayside, signaling schematic diagram
and signaling configuration layout, design planning and appropriate signaling technology for different
types of railways
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262446

แบบไฟฟ้ากาลังและการประมาณราคา
3(2-3-6)
Electrical Power Drawing and Cost Estimation
การเขียนแบบไฟฟ้ากาลังและข้อกาหนดประกอบแบบ การประมาณปริมาณ รูปแบบ
การเตรียมข้อมูล ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา การวิเคราะห์ทางด้านแรงงานและ
ตัวอย่างการประมาณราคา ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟากาลังด้วยคอมพิวเตอร
ช่วยออกแบบ
Electrical power drawing and specification, estimate quantity, patterns of data
preparation, fundamental prices, labor prices, modify price units, analysis of labor and price
estimation examples, study and practice of electrical power drawing by computer- aided design
(CAD)
262448

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2
1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory II
การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง
หม้อแปลงแรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การป้องกันสายส่ง การต่อลงดิน
Experiments about characteristics of generator, three- phase transformer and
transmission line, voltage and current transformers, protective relays, transmission line protection,
grounding
262449

การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกัน
และระบบการป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกัน
สายส่งโดยใช้รีเ ลย์แบบระยะทาง การป้องกั นสายส่งโดยใช้รีเ ลย์แบบน าร่ อง การป้องกั นมอเตอร์
การป้องกั นหม้อ แปลง การป้องกั นเครื่ อ งก าเนิด ไฟฟ้ า การป้องกั นเขตบั ส อุป กรณ์ป้องกั น ดิ จิ ทั ล
เบือ้ งต้น
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
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262450

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากาลัง การผลิตแรงสูงสาหรับการทดสอบ
เทคนิคการวัดแรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของสนามไฟฟ้า การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส
ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน 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
ปริมาณการแผ่รังสีท างแม่เ หล็กไฟฟ้า ปริมาณแสงสว่าง แสงและสีของแสง หลอด
ไฟฟ้ า และดวงโคมไฟฟ้ า การวั ด แสงสว่ า ง การควบคุ ม แสง คุ ณ สมบั ติ ท างแสงของวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
การคานวณและออกแบบระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
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
262455

การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Computer Analysis in Electrical Power System
การจาลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้ากาลัง การวิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษา
ระบบที่เกิดความผิดพร่อง การจาลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ท าง
แม่เหล็กไฟฟ้า การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ าก าลัง การทดลองเขีย นโปรแกรมคอมพิว เตอร์
สาหรับการประยุกต์ในระบบไฟฟ้ากาลังและการจาลองกรณีศึกษา
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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ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Safety
อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการ
บาดเจ็บ ไฟฟ้าดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต (อีเอสดี) ประกายไฟจาก
อาร์กไฟฟ้าและการป้องกัน การแยกทางไฟฟ้า การต่อลงดินในทางปฏิบัติ การต่อฝากและการชิลด์ การ
ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร แนวทางความปลอดภัยทางไฟฟ้าสาหรับระบบ
แรงดันต่าและแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทางาน
Electrical Hazards and safety measures, causes of electrical accidents and injuries,
electric shock, step and touch potentials, electrostatic discharge ( ESD) , 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 workplaces
262457

การป้องกันฟ้าผ่า

3(3-0-6)

Lightning Protection
ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จฟ้าผ่า ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก
ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกันฟ้าผ่าเสาโทรคมนาคม การทดสอบ
แรงสูงและกระแสสูง แบบจาลองลาฟ้าผ่าย้อนสาหรับการประยุกต์ด้านวิศวกรรม
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

วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Artificial Intelligence Techniques in Power Systems
วิธีปัญญาประดิษฐ์เบือ้ งต้น ระบบฐานความรู้ ฟัซซีลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม การ
ค านวณเชิ ง วิ วั ฒ นาการ ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรม ระบบฐานความรู้ ส าหรั บ การแสดงสภาวะ วิ ธี
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการควบคุมแรงดันและการควบคุมความถี่ วิธีปัญญาประดิษฐ์สาหรับระบบการ
ป้องกัน โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการประมาณความปลอดภัยสถิต การวางแผนซ่อมบารุงสาหรับ
โครงข่ายสายส่งกาลังโดยใช้การโปรแกรมพันธุกรรม ระบบอัจฉริยะสาหรับการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า
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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

วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
3(3-0-6)
Power Switching Converters
พืน้ ฐานของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
ชนิดมีหม้อแปลง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบอินเตอร์ลฟี วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตช์คาปาซิ
เตอร์ การควบคุมวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การวิเคราะห์ทางพลวัตรของวงจรแปลงผัน
กาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การจาลองการทางานของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การออกแบบ
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
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

สมาร์ตกริดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Smart Grid
สมาร์ตกริดเบือ้ งต้น โครงสร้างของสมาร์ตกริด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมาร์ตมิเ ตอร์ การผลิตแบบกระจายจากพลั ง งานหมุนเวีย น ระบบสะสมพลั ง งาน การบริห ารจั ด
การพลังงานและควบคุมในสมาร์ตกริด
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
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเบื้องต้น เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยี
แบบทั่ว ไปและพลั งงานหมุนเวียน การเชื่อมโยงกริด ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบ
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กระจายในระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย โพรไฟล์แรงดัน ความเชื่อถือได้ การป้องกัน การไหลของโหลด
สมาร์ตกริด ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
Introduction to distributed generation, technologies of distributed generation,
conventional and renewable technologies, grid interconnection, technical impacts 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
ระบบพลั ง งานและทรั พ ยากรพลั ง งานหมุ น เวี ย นเบื้ อ งต้น ศั ก ยภาพของทรั พ ยากร
หมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบทั่วไปกับพลั งงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน ดวงอาทิตย์ ลม มวลชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ แก๊สชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์
เชื้อเพลิง ตัว สะสมพลั ง งาน กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายด้ า นพลั ง งานหมุน เวีย น ลัก ษณะทาง
เศรษฐศาสตร์
Introduction to energy systems and renewable energy resources, potential of
renewable resources, 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 policies of renewable energy, economics aspects
262464

การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Conservation and Management
หลั ก การเบื้องต้นของประสิท ธิภาพพลังงาน หลัก การของประสิท ธิภาพพลังงานใน
อาคารและอุ ต สาหกรรม การจั ด การโหลด กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การ
วิเคราะห์และการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระบบแสงสว่าง การทาความร้อนและการระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์
อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การวัดและการวิเ คราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และ
การจัดการพลังงาน
Fundamental principles of energy efficiency, principles 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,
measures and economics analysis for energy conservation and management
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การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)
Design and installation of solar power generation systems
ทรั พ ยากรพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ส่วนประกอบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รูปแบบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดของระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มาตรฐานและการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
Solar energy resources, solar power generation systems, solar system components,
photovoltaic system model, size of solar power systems, solar cell system installations, solar cell
standards and tests
262466

การตรวจสอบและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
3(2-3-6)
Inspection and Maintenance Electrical System
การตรวจสอบการติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า และบริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า ระบบต่ อ ลงดิ น และระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า การบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบต่อลงดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า
การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Inspection of electrical installations and electrical equipment, grounding system and
lightning projection system, maintenance of electrical systems and electrical equipments, grounding
system and lightning projection system, experiment with course content
262475

ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการคานวณ
3(3-0-6)
Introduction to Computational Intelligence
ภาพรวมของปัญญาทางการคานวณ โครงข่ายประสาทเทียม ฟัซซีลอจิก ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม บทนาเกี่ยวกับการเรีย นรู้ของเครื่องจักร การประยุกต์ใ ช้ ปัญ ญาทางการคานวณในงาน
โครงข่ายโทรคมนาคม
Overview of computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy logic, genetic
algorithms, introduction of machine learning, application of computational intelligence in
telecommunications networks
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การสร้างต้นแบบรวดเร็ว
3(2-3-6)
Rapid Prototype
การสร้างแบบจาลอง 3 มิติและ 2 มิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ช่วย เทคโนโลยีการพิมพ์ตน้ แบบ
รวดเร็ว วิศวกรรมย้อนกลับ การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การตัดและการแกะสลักด้วยเลเซอร์ การเขียน
โปรแกรมควบคุมด้วยพีแอลซี การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
3D and 2D modeling using computer aided design, rapid prototyping printing
technology, reverse engineering, computer-aided manufacturing, cutting and engraving using laser,
PLC programming, experiment with course content
262478

วิศวกรรมสายอากาศ
4(3-3-8)
Antenna Engineering
ทฤษฎีเบือ้ งต้นและนิยาม แหล่งกระจายคลื่นทุกทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม
ทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์ขาเข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่าน
ของฟริส การกระจายคลื่นจากส่วนกระแส ผลกระทบเนื่องจากพื้นดิน คุณสมบัติของการกระจายของ
สายอากาศแบบเส้น สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบยากิ -อูดะและสายอากาศแบบล็อก-พิริ
ออดิก สายอากาศแบบช่องเปิด สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศยุคใหม่สาหรับการประยุกต์ใช้ใน
ปัจจุบัน การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Basic theories and definitions, 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, experiment with course
content
262479

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
ทบทวนสมการของแมกซ์เ วลล์ คลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อนาคลื่น การ
วิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์ แรงดันสมมูลและกระแสสมมูล เมทริกซ์เอส กราฟการไหล
สัญญาณ การแมทช์และปรับค่าอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งพลังงานและไดเรคชันนอล
คัปเปลอร์ ตัวกรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจาย
ไมโครเวฟ พื้นฐานการวัดค่าไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้

63
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
ท่อนาคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและ
ชนิดของเส้นใยแก้วนาแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วนาแสง การผลิตเส้นใยแก้วนาแสง ชนิดของ
สายใยแก้วนาแสง การส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนาแสง การรับสัญญาณผ่านใยแก้วนาแสง การลดระดับ
ของสัญญาณ การลดทอนและการกระจายของแสงในการเชื่อมต่อใยแก้วนาแสง ตัวทวนสัญญาณและ
ตัวขยายสัญญาณในใยแก้วนาแสง การคานวณการเชื่อมต่อสัญญาณ การมัลติเพล็กซ์ในระบบการ
เชื่อมต่อใยแก้วนาแสง เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านใยแก้วนาแสง
เบือ้ งต้น
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 fiber to the x
(FTTx)
262481

โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
Communication Network and Transmission Lines
การสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย โครงข่ายการสื่อสารแบบมีสาย ความสัมพันธ์
เมตริก Y,Z,F,G,H วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลงโครงข่าย ปริมาณการส่งผ่าน เทคนิควงจร
การส่งสัญญาณ ตัวกรองคลื่น ตัวลดทอน การแมตช์อิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง สมการ วิธีแก้ปัญหา
สาหรับความถี่ต่า ความถี่กลาง และความถี่สูง ค่าคงที่อันดับหนึ่งและอันดับสอง คลื่นตกกระทบและ
คลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณสมบัติของสายส่ง สายส่งที่มีการสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย การ
สะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ สัญญาณรบกวนกันเองจากต้นทางของสัญญาณและปลายทางของ
สัญญาณ การส่งสัญญาณที่แตกต่าง องค์ประกอบของสาย ชนิดของสาย สายหุม้ คู่บิด สายโคแอกเชียล
มาตรฐานสายปัจจุบัน
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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, unshielded twisted pair, coaxial cable,
current cable standards
262484

การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Wireless and Mobile Communication
ระบบการสื่อสารไร้สาย คุณลักษณะและผลกระทบของการแพร่ของสัญญาณวิท ยุ
เทคนิคการมอดูเลต การเข้ารหัสสัญญาณ การเข้ารหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้ เทคนิคการมัลติเพลกซ์
สาหรับการสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย IEEE 802.11 และ IEEE 802.15 หลักการ
ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสาหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การนาความถี่
กลับมาใช้ใหม่ ระบบเซลลูล่าร์ วิธีการเข้าถึงหลายทางและการจัดการคลื่นรบกวน ความจุของช่อง
สั ญ ญาณไร้ส าย ความจุของช่องสั ญ ญาณแบบผู้ใ ช้หลายราย ระบบหลายขาเข้าและหลายขาออก
มาตรฐานของการสื่อสารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปัจจุบัน 3G 4G 5G และถัดไปหลังจากนั้น
Wireless communication system, characteristics and impacts of radio propagation,
modulation techniques, signal coding, diversity channel coding, multiplexing techniques for wireless
communication, IEEE 802.11 and IEEE 802.15 wireless communication standard, principles of mobile
communication system, interconnection components for mobile communication system, frequency
reuse, cellular systems, multiple access and interference management, capacity of wireless channels,
multiuser capacity, MIMO system, standards of current mobile communication, 3G, 4G, 5G and
beyond
262488

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Internet of Things
พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ตัว รับ รู้และตัว ขับ โปรโทคอลของอินเทอร์เ น็ตของสรรพสิ่ง การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและการ
ประมวลผลที่ ช ายขอบส าหรั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง ความปลอดภั ย ของระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ของสรรพสิ่ง กรณีศกึ ษาของการประยุกต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่นา่ สนใจ
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Fundamental of internet of things (IoT), structure of IoT system, sensor and actuator,
IoT protocols, cloud and edge computing for IoT, security in IoT system, interesting case studies of
IoT applications
262489

แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณราคา
3(2-3-6)
Electrical Communication Drawing and Cost Estimation
การเขียนแบบไฟฟ้าสื่อสารและข้อกาหนดประกอบแบบ การประมาณปริมาณ รูปแบบ
การเตรียมข้อมูล ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา การวิเคราะห์ทางด้านแรงงานและ
ตัวอย่างการประมาณราคา ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟาสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร
ช่วยออกแบบ
Electrical communication drawing and specification, estimate quantity, patterns of
data preparation, fundamental prices, labor prices, modify price units, analysis of labor and price
estimation examples, study and practice of electrical communication drawing by computer- aided
design (CAD)
262491

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project
การวิ จั ย และการพั ฒ นาโครงงานด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า จากปั ญ หาชุ ม ชนหรื อ
อุตสาหกรรม การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และการนาเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน
Research and development of electrical engineering projects from community or
industrial problems, writing complete report and presentation of project, conclusion of project
262493

กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
1(1-0-2)
Laws and Ethics for Electrical Engineers
กฎหมายและข้อบังคั บ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม กรณีศกึ ษา ผลกระทบอันเนื่องจากความไม่รใู้ นตัวกฎหมายและจรรยาบรรณ
Laws and regulations involved with electrical engineering works, ethics for engineers,
case studies, effects due to ignorance of laws and ethics
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262496

หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
Selected Topics in Power Electronics
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศกึ ษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การนาเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case study in power electronics area,
studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question
262497

หัวข้อคัดสรรทางระบบควบคุม
3(3-0-6)
Selected Topics in Control System
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศกึ ษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับระบบควบคุมการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case study in control system area, studying,
collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question
264101

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม
วัสดุที่สาคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties, 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
264109

ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน
1(0-3-2)
Engineering Tools and Operations Laboratory
ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ทางาน
ด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผ่น
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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
264312

การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
Engineering Management
โครงสร้างและการจัดองค์กรสาหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติสาหรับการ
จัดการงานทางวิศวกรรม การจัดการอานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรใน
องค์กร การลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น
การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
Structure and organization in engineering, principles for engineering management,
management of powers, duties of personnel and organization resources, investment and
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. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
1.1 เลข 261
หมายถึง
1.2 เลข 262
หมายถึง
1.3 เลข 263
หมายถึง
1.4 เลข 264
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 1
หมายถึง
2.2 เลข 2
หมายถึง
2.3 เลข 3
หมายถึง
2.4 เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
อนุกรมในหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา

ลาดับ

3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่ง
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ

1

นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย

38399004XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

2

นางสาวจงลักษณ์ พาหะซา 33013005XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

3

นายสิทธิเดช วชิราศรีศิรกิ ุล 36599001XXXXX

4* นายณัฐพงษ์ โปธิ

35012004XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

Ph.D
วศ.ม.
วศ.บ.

Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
University of Sheffield, UK.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2550
2546
2542
2554
2550
2540
2553
2546
2540
2559
2550
2546
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ลาดับ
5

ชื่อ - นามสกุล
นายดารงค์ อมรเดชาพล

6* นายดวงดี แสนรักษ์
7* นายเกรียงศักดิ์
ไกรกิจราษฎร์
8

นายสุรพล ดารงกิตติกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

32007001XXXXX

อาจารย์

31606006XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
164040005XXXXX
อาจารย์

35099001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ด.
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
D.Eng.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering

Diploma Electrical Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
9* นายธนกานต์ สวนกัน

35101002XXXXX

อาจารย์

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

Communication
Engineering

ปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2539
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2562
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
University of Trondheim (The Norwegian Institute 2527
of Technology), Norway.
University of Trondheim (The Norwegian Institute 2523
of Technology), Norway.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549
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วศ.ด.
M.Sc.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

10* นายบรรเทิง ยานะ

11* นายศราวุธ แต้โอสถ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

555069000xxxx

อาจารย์

Ph.D.

35099008XXXXX

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Information Science and
Technology
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Osaka University, Japan.

2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551
2548
2549

2546

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ก าร
ทางานจริง หลักสูตรจึงกาหนดให้มีกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต และบังคับให้นิสิ ต
ต้องลงทะเบียน นิสิตต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก่อน
ฝึกปฏิบัติงานจริงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า กับภาคอุตสาหกรรม โดยนิสิตทุกคนต้องเลือกลงทะเบียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง คือ 262400 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ 262401 สหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถแสดงออกถึงความมีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับปัญหาจริงของภาค
อุตสาหกรรม
4.1.3 สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และการจัดทารายงาน
4.1.4 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการนาเสนอผล
การฝึกปฏิบัติงานจริง
4.1.5 สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.6 สามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการประยุ ก ต์ท ฤษฎี ความรู้ท างด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ
บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาปัญหาของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น
การพัฒนาหัวข้อโครงงานต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม โดยนิสิตสามารถ
เลือกทาโครงงานได้ตามที่นิสิตสนใจ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สูตร นิสิตต้องทาโครงงาน จัดทารายงานตามรูป แบบที่
กาหนดและนาเสนอโครงงานที่ศึกษาต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับปัญหาจริงของชุมชน
หรือภาคอุตสาหกรรม
5.2.2 สามารถสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และการ
จัดทารายงาน
5.2.3 สามารถออกแบบและพัฒนาหาคาตอบของปัญหาชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม
โดยคานึงถึงข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม
5.2.4 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และนาเสนอผลการ
ดาเนินโครงงาน
5.2.5 สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.2.6 สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
5.2.7 สามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงานในการแก้ปัญ หา
ชุมชนหรืออุตสาหกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
5.2.8 สามารถสรุปผลกระทบของคาตอบของปัญหาในบริบททางสังคม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชา 262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตต้องกาหนดหัวข้อ
โครงงานและพัฒนาข้อเสนอโครงงานโดยการบูรณาการกับรายวิชา 003306 บูรณาการความรู้
สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
เพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการทาโครงงานตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
5.6.3 คณะกรรมการสอบโครงงานประเมินการนาเสนอผลงานของนิสิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

1. ด้านบุคลิกภาพ

ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมกิจกรรมที่มกี ารแสดงออกด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านสุขภาพ

1) ส่งเสริมการรักสุขภาพในการจัดการเรียนการสอน
2) จั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
ส่งเสริมให้นิสิตมีมิติทางสุนทรียศาสตร์ เช่น ความลงตัว ความ
สวยงาม ความภูมใิ จในผลงานทางวิศวกรรม
ส่งเสริม ซื่อสัตย์ ระหว่างการจัดการเรีย นการสอน และให้นิสิต
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
ส่งเสริมความความมีวินัยในการจัดการเรียนการสอน และให้นสิ ิต
แสดงออกถึงความมีวินัย
1) ส่งเสริมความมีจติ อาสาในการจัดการเรียนการสอน
2) จั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ จิ ต อาสาและกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
1) ส่งเสริมความความเป็นผู้นาในการจัดการเรียนการสอน
2) จั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ น าและให้ นิ สิ ต แสดงออกถึง
ความเป็นผู้นา

3. ด้านสุนทรียภาพ
4. ซื่อสัตย์
5. มีวนิ ัย
6. ใจอาสา

7. กล้าเป็นผู้นา
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2. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร
PLO1 สามารถกาหนดกรอบ
ความคิดและเชื่อมโยงความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรม และ
ความรูเ้ ฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า กับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
1) การบรรยาย
2) การฝึกทาโจทย์ปัญหา
3) การฝึกปฏิบัติ
4) การทาการทดลอง
5) การสาธิต
6) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใน
งานจริง

กลยุทธ์การประเมินผล

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากผลการทาโจทย์
ปัญหา
4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
5) ประเมินจากการทาการทดลอง
6) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
7) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็น
8) ประเมินจากรายงาน
PLO2 สามารถระบุปัญหา ตั้ง 1) การบรรยาย
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
2) การฝึกทาโจทย์ปัญหา
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
สมการความสัมพันธ์ และ
3) การฝึกปฏิบัติ
3) ประเมินจากผลการทาโจทย์
วิเคราะห์ปัญหาทาง
4) การทาการทดลอง
ปัญหา
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ได้
5) การสาธิต
4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
ข้อสรุปของปัญหาที่มี
6) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใน 5) ประเมินจากการทาการทดลอง
นัยสาคัญ
งานจริง
6) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
7) กรณีศกึ ษา
7) ประเมินจากการแสดงความ
8) การอภิปราย
คิดเห็น
8) ประเมินจากรายงาน
PLO3 สามารถออกแบบและ 1) การฝึกปฏิบัติ
1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
พัฒนาหาคาตอบของปัญหา 2) การทาการทดลอง
3) การสาธิต
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
ในการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยคานึงถึง 4) ยกตัวอย่างการประยุ ก ต์ใ น 4) ประเมินจากการทาการทดลอง
งานจริง
5) ประเมิ น จากการแสดงความ
ข้อพิจารณาทางด้าน
5) กรณีศกึ ษา
คิดเห็น
สาธารณสุข ความปลอดภัย
6) การอภิปราย
6) ประเมินจากรายงาน
วัฒนธรรม สังคม และ
7) การมอบหมายงาน
สิ่งแวดล้อม
8) การค้นคว้าด้วยตนเอง

76
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร
PLO4 สามารถค้นหาและ
เลือกใช้ขอ้ มูลจากมาตรฐาน
การปฎิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล
การสืบค้นทางเอกสาร การ
ออกแบบการทดสอบและ
ทดลอง เพื่อหาคาตอบของ
ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
1) การฝึกปฏิบัติ
2) การทาการทดลอง
3) การสาธิต
4) ยกตัวอย่างการประยุ ก ต์ใ น
งานจริง
5) กรณีศกึ ษา
6) การอภิปราย
7) การมอบหมายงาน
8) การค้นคว้าด้วยตนเอง
PLO5 สามารถเลือกใช้
1) การฝึกปฏิบัติ
2) การทาการทดลอง
เทคนิควิธี ทรัพยากร
3) การสาธิต
เครื่องมือทันสมัยทาง
4) ยกตัวอย่างการประยุ ก ต์ใ น
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
งานจริง
สารสนเทศ การพยากรณ์
5) กรณีศกึ ษา
และการทาแบบจาลองของ
6) การอภิปราย
งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
7) การมอบหมายงาน
8) การค้นคว้าด้วยตนเอง
PLO6 สามารถทางานเป็นทีม 1) การมอบหมายงานกลุ่ม
2) การทาโครงงานวิศวกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิผล
3) การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าทีม
และส่งเสริมความร่วมมือที่ดี
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนด

กลยุทธ์การประเมินผล
1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
4) ประเมินจากการทาการทดลอง
5) ประเมิ น จากการแสดงความ
คิดเห็น
6) ประเมินจากรายงาน

1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
4) ประเมินจากการทาการทดลอง
5) ประเมิ น จากการแสดงความ
คิดเห็น
6) ประเมินจากรายงาน

1) ประเมินจากการตอบคาถาม
2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็น
3) ประเมินจากรายงาน
4) ประเมินจากความก้าวหน้า
5) ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงาน
6) ประเมินจากผลงานและ
รายงาน
7) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร
PLO7 สามารถสื่อสารงาน
วิศวกรรมไฟฟ้ากับกลุ่มผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่น
และสังคมโดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิผล และพัฒนาแบบ
งานวิศวกรรมไฟฟ้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
1) การฝึกปฏิบัติ
2) การสาธิต
3) กรณีศกึ ษา
4) การมอบหมายงานกลุ่ม
5) การทาโครงงานวิศวกรรม
6) การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
7) การจัดกิจกรรม

PLO9 สามารถตัดสินใจและ
วิจารณ์ผลกระทบจากการ
ตัดสินใจต่อสถานการณ์การ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยคานึงถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม บริบททางสังคม
และสิ่งแวดล้อม

1) กรณีศกึ ษา
2) การจาลองสถานการณ์
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
4) การค้นคว้าด้วยตนเอง

กลยุทธ์การประเมินผล

1) ประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากความก้าวหน้า
3) ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงาน
4) ประเมินจากการตอบคาถาม
5) ประเมินจากผลงานและรายงาน
6) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
PLO8 สามารถสรุปผล
1) กรณีศกึ ษา
1) ประเมินจากการแสดงความ
2) การจาลองสถานการณ์
คิดเห็น
กระทบของคาตอบของ
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2) ประเมินจากการตอบคาถาม
ปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้าใน
3) ประเมินจากรายงาน
บริบททางสังคม ได้แก่ ชีวอ 4) การค้นคว้าด้วยตนเอง
4) ประเมินจากความก้าวหน้า
นามัย ความปลอดภัย
5) ประเมินจากการนาเสนอ
กฎหมาย วัฒนธรรม
ผลงาน
สิ่งแวดล้อม และความจาเป็น
6) ประเมินจากผลงานและ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงาน
1) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็น
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากรายงาน
4) ประเมินจากความก้าวหน้า
5) ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงาน
6) ประเมินจากผลงานและ
รายงาน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร
PLO10 สามารถประยุกต์
หลักการทางวิศวกรรมและ
การบริหารงานในการ
แก้ปัญหาชุมชนหรือ
อุตสาหกรรมด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
PLO11 สามารถหาความรู้
และประยุกต์ความรูใ้ หม่เชิง
วิศวกรรมและ/หรือศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องตามความ
ต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
1) กรณีศกึ ษา
2) การค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การทาโครงงานวิศวกรรม
4) การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
5) การจัดกิจกรรม

กลยุทธ์การประเมินผล

1) ประเมินจากความก้าวหน้า
2) ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงาน
3) ประเมินจากการตอบคาถาม
4) ประเมินจากผลงานและรายงาน
5) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
1) กรณีศกึ ษา
1) ประเมินจากความก้าวหน้า
2) การค้นคว้าด้วยตนเอง
2) ประเมินจากการนาเสนอ
3) การทาโครงงานวิศวกรรม ผลงาน
4) การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ 3) ประเมินจากการตอบคาถาม
4) ประเมินจากผลงานและ
รายงาน

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนิน
ชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า ของ
สังคม
2.ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
ในเนื้อหาที่ศกึ ษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใน
แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มี ทั ก ษะการคิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณ คิ ด แบบองค์ ร วม คิ ด
สร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินามาหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
เหมาะสม ทางาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็ นที่ มีอ ยู่ในปัจจุบันต่ อ การ
ทางานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการใช้ส ารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ ห รื
อนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.สุนทรียภาพ
มีค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ง ในคุ ณค่ า ของศาสตร์ ที่ศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8. ทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11
✓

✓

✓
✓
✓
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำในกำรสือ่ สำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่ำงรูเ้ ท่ำทัน
3. ผู้เรียนสำมำรถจัดกำรชีวิตตนเองอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. ผู้เรียนสำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ควำมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก
5. ผู้เรียนสำมำรถแสดงออกซึ่งทักษะกำรเรียนรูต้ ลอดชีวิต
6. ผู้เรียนสำมำรถออกแบบนวัตกรรมทำงวิชำชีพด้วยกระบวนกำรคิด
เชิงออกแบบได้

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
มาตรฐานผลการเรียนรู้

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละลาขาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้นื ฐาน วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน
วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐตาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

✓
✓
✓

✓
✓

✓
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
(2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทัง้ ในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) ลามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ไช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรูจ้ ากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
(5) สามารถสืบคันข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม

✓
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ตา่ งๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทั้งใน
ฐานะผู้นาและผูต้ ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม

✓

✓
✓

✓

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิตปิ ระยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนั สมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

✓
✓
✓
✓
✓
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทัล
003306 บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
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หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
241154 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
242107 ความรู้พนื้ ฐานทางเคมี
244108 หลักฟิสกิ ส์
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
261109 พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม
262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
262215 ปฏิบัตกิ ารวงจรไฟฟ้า
262216 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
262323 ระบบควบคุม
264101 วัสดุวิศวกรรม
264109 ปฎิบัตกิ ารเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใช้งาน
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
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หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

262210
262213
262221
262240
262271
262272
262322
262491
262493

262341
262343
262345
262346
262347
262447
262429
262446
262448

2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.3.2.1 วิชาบังคับ
แนวโน้มเกิดใหม่ในวิศวกรรมไฟฟ้า
การออกแบบวงจรดิจิทัล
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
สัญญาณและระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
2.3.2.2 วิชาบังคับเฉพาะงาน
งานไฟฟ้ากาลัง
การกักเก็บพลังงาน
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1
การออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากาลัง
ระบบไฟฟ้าและสื่อสารสาหรับอาคาร
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
แบบไฟฟ้ากาลังและการประมาณราคา
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2
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หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
262373 หลักการสื่อสาร
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
262376 การสื่อสารดิจิทัล
262478 วิศวกรรมสายอากาศ
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
262480 การสื่อสารทางแสง
262484 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่
262489 แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณราคา
2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
1) งานไฟฟ้ากาลัง
กลุ่มเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
262421 การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
262422 การประยุกต์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
262431 การควบคุมดิจทิ ัลสาหรับการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
กลุ่มพลังงานไฟฟ้า
262461 สมาร์ตกริดเบือ้ งต้น
262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
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หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
262463 พลังงานหมุนเวียน
262464 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า
262425 การควบคุมสาหรับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
262441 ยานยนต์ไฟฟ้า
262459 วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
262496 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ
262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ
262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
262430 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
262497 หัวข้อคัดสรรทางระบบควบคุม
กลุ่มระบบไฟฟ้ากาลัง
262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
262455 การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
262457 การป้องกันฟ้าผ่า
262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
กลุ่มระบบไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
262432 เทคโนโลยีขนส่งทางรางสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
262443 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
262444 ระบบไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
262445 ระบบอาณัตสิ ัญญาณสาหรับการขนส่งทางราง
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หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
262453
262456
262465
262466
262475
262476
262481
262488
262400
262401

กลุ่มออกแบบและความปลอดภัยทางไฟฟ้า
วิศวกรรมการส่องสว่าง
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
การออกแบบและติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
การตรวจสอบและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ความรู้เบือ้ งต้นทางปัญญาการคานวณ
การสร้างต้นแบบรวดเร็ว
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
2.3.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สหกิจศึกษา
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92
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร กาหนดผล
การเรียนรู้ระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตร และทวนสอบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชาในหลักสูตรที่กาหนด
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต ทุกรายวิชา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษาเพื่อนามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
มีดังนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา แต่ละ
รุ่น ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ป ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ จบ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความ
พร้อม และคุณสมบัติด านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษา
นั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีก ารปฐมนิเ ทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ
ตลอดจนเข้าใจหลักสูตรที่สอน
1.2 แนะน าเทคนิ ค การสอนแบบต่ า งๆ ตลอดจนการใช้ แ ละผลิ ต สื่ อ การสอน เพื่ อ เป็ น การ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมบริก ารวิช าการแก่ชุ มชนที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การพั ฒ นา
ความรูแ้ ละ คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 มีก ารสนับ สนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึก อบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ก รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่ างประเทศ หรือการลาเพื่ อ
เพิ่มพูนประสบการณ์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
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1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
มหาวิทยาลัยกาหนดทุกปีการศึกษา จัดทารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการสารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า และข้ อ มู ล การขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชีพ
วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการสารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึก ษาและดาเนินงานตาม
ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดาเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ
ประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่สาหรับ
ให้ค าปรึก ษาวิชาการและแนะน าอื่ นๆ ที่เ ป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ ที่ป รึ ก ษารายงานผลการให้
คาปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดรู ป แบบกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพิ่ ม เติ ม และ
ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิ ิตมีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสติ อัตราการสาเร็จการศึกษา
การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา

4. อาจารย์
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คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์และดาเนินการรับและแต่งตัง้
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี
ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์ร ายงานผลการปฏิ บัติ หน้ า ที่ป ระกอบการพิ จ ารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย
ละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
อาจารย์ บุ ค ลากรสายบริ ก าร นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย์ เ ก่ า นโยบายของคณะและมหาวิท ยาลั ย เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผู้ส อน พิจารณาการจั ด ท ารายละเอีย ดของรายวิช าหรื อ รายละเอีย ดของประสบการณ์ภ าคสนาม
ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ
การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
และรายงานผลต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรจัดท ารายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่ง ชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึก ษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับ สนุนการเรีย นรู้ที่จาเป็นสาหรั บ
หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ
เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตาราและวารสาร อาคาร
หรือสถานที่สาหรับทากิจกรรม กาหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากร
และอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการให้บริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80
มีส่ว นร่ว มในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร











2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553











3. มีรายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา











4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา











5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา



















7. มีก ารพั ฒนา/ปรับ ปรุ งการจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุ ท ธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่ ร ายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิเ ทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน











9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้











10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี















11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต
ใหม่ที่มีต่อคุ ณภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)


9
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม
1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่
ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ข้อมูล
ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า
นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสภาวิศวกร เป็น
ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้
จะกระทาทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมวดวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่นอ้ ยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2.3 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2.3.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)
ไม่นอ้ ยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ อว.
(มคอ.1)
30
84

6
120

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565

30
30
111
21

30
30
105
3
12

(องค์ความรู้
เฉพาะทาง
วิศวกรรม
30 หน่วยกิต)

90
30
45
15

6
120

6
147

90
29
49
6
6
6
141

สภาวิศวกร
30
84
-
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจาก
การฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ
และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่
เหมาะสม
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 usage of
appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้
ภาษา อังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การ
แนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธ
การเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการ
วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือก
ซือ้ สินค้าและการกล่าวลา
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
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ยน
คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง
การจองโรงแรม ผ่า นอิน เทอร์เ น็ ต การโทรศัพท์ใน
การสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน
สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่าน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ
รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร
การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving
message, speaking and writing in Thai for delivering
message, proper daily life communication

สาระที่ปรับปรุง

ปรับชื่อและ
เนือ้ หาวิชา

ปรับชื่อและ
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
เนือ้ หาวิชา
Thai for Academic Purposes
การใช้ ภ าษาไทยด้ า นการฟัง การพู ด การอ่า น
และการเขี ย น บู ร ณาการร่ ว มกั บ ศาสตร์ อ่ื น การ
ผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and
writing skills in Thai with other fields, producing
academic works

001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน 3(2-2-5) ปรับชื่อและ
เนือ้ หาวิชา
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง
และผูอ้ ่นื ในชีวติ ประจาวัน
Fundamental level of English vocabulary,
expressions, phrases and grammar, English usage
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ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ
in listening, speaking, reading and writing for
อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงาน
communicating basic information regarding self and
เลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
others in daily life context
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 accomudation
booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement,
communication in customs and immigration, communication
in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Step UP English
English for Communication
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
สื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ขั้น กลาง หลั ก การใช้ภ าษาอัง กฤษด้า นการฟัง พูด
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียน
อ่า น เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย
สรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่าน
และการบรรยายเกีย่ วกับสิ่งต่างๆรอบตัว
กราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่
Intermediate level English vocabulary, expressions,
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ
phrases and grammar, English usage in listening, speaking,
English vocabulary related to news and media
reading and writing for communicating in familiar situations
in daily life, English usage for listening, speaking,
and describing familiar matter
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
001205 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
3(2-2-5)
เชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
ค าศัพท์ ส านวน วลีแ ละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening, speaking,
reading and writing for communicating in academic
and professional contexts
กลุ่มวิชาบูรณาการ
18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3(3-2-5) 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 1(0-2-1)
Technology Usage in Digital Age

สาระที่ปรับปรุง

ปรับชื่อและ
เนือ้ หาวิชา

เพิ่มรายวิชาใหม่

แบ่ง ออกเป็ น 2
กลุ่มวิชา
เพิ่มรายวิชาใหม่

118
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่ปรับปรุง

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความกตั ญ ญู
อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทาธุรกรรม
พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ เ ทคโนโลยี ท าง
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้ ซ อฟแวร์
วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
สานักงาน
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism,
Concepts of computer and internet technology,
public consciousness, gratitude, citizenship and
office software, principles of electronic commerce,
democracy, professional ethics, the changing society,
usage of computer and internet technology, usage
cultural appreciation, adaptation to social and cultural
of office software
changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3) เพิ่มรายวิชาใหม่
Multicultural Society
Digital Intelligence Quotient
มนุษย์กับสังคม สั งคมพหุวัฒนธรรม การจัดการ
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อคติ และความรุ นแรงในสั งคมพหุ วั ฒนธรรม กระแส
เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวั ฒนธรรมโลก อาเซียน
สารสนเทศ การคั ด สรรข้ อ มู ล ข่ า วสารมาใช้ แ ละ
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
น าเสนอข้ อ มู ล การสื่ อ สารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและ
ไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ
Man and society, multicultural society, bias and
และการสื่อสาร
violence management in multicultural society, social and
Principles of laws and ethics concerning information
cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity
technology, principles of information accessing and
of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao
information, extracting information and presentation, ethical
dimensions
communication according to laws concerning information
technology and communication
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
15 หน่วยกิต
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิ ด ด้ า นสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม ภาวะ
สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ
สุ ข ภ า พ ผลิตภั ณฑ์ สุ ข ภ าพในชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการ
และการออกก าลั ง กาย โรคระบาด โรคติด ต่อทาง
เพศสั ม พั น ธ์ อุ บั ติ เ หตุ ท างจราจร การรั บ มื อ กั บ
อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้า
ในชีวิตประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการ
ใช้พลังงานอย่างประหยัด
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
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Transmitted Infection, traffic accident, planning with
accident, natural disaster, water management in
daily life, waste processing and environmental
saving
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
Communication in Digital Society
Artistic for Life Management
ความรู้พ้นื ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวติ บนความหลากหลาย
ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
พาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ การใช้ โปรแกรมส านั กงาน
พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนิน ชีวิต
อัตโนมั ติและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม
การจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อการดารงชีวติ ในสังคมและ
การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ใน
ชุ ม ชน การจั ด การทางสุ ข ภาพทางกายและจิ ต ใจ
การทางานและชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่าย
บทบาทและหน้า ที่ของตนเองในการท างานร่วมกับ
สังคมออนไลน์อย่าง มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
ผู้อ่ืน การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การแสดงออก
ที่เกี่ยวข้อง
ถึ ง พฤติ ก รรมทางด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ง าม
Fundamentals of technology: hardware, software and
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
networking, innovation in digital economy, electronic
Life philosophy, living on social and cultural
commerce transaction, office automation program and
diversity, history and local way of life, Phayao
software application for multimedia production, search,
studies, aesthetics of living, environmental
screening and selection data for work and daily life,
management for earning a living, physical health,
communication through online social networking in
mental health management, roles and duties in
accordance with ethical and related legal regulation
cooperative works, persuasion, proper code of
morality and ethics, laws in daily life
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
3(2-2-5)
Art of Living
ตลอดชีวิต
การสร้า งแรงบั น ดาลใจ การตั้ง เป้า หมายและ
Skills Development and Lifelong Learning
การวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผูอ้ ่นื หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วย
และคิด เชิง วิเ คราะห์ หลั ก การคิด อย่า งสร้า งสรรค์
แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก
หลั ก การท างานร่ ว มกั น และการสื่ อ สาร หลั ก การ
คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ การควบคุ ม และการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชีวิ ต และแนวคิด เพื่อ การเติ บ โต การ
จัดการอารมณ์
พัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออก
Inspiration making, goal setting and life planning,
ในสั ง ค ม ทั ก ษ ะก ารคิ ด ทั ก ษ ะการคิ ด อย่ า ง
appreciation in self value and others, goal setting in life
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
and planning, fundamental of sufficiency economy,
การสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตที่จาเป็น
lifestyle concept of sufficiency economy, thinking
สาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
system, positive thinking, analytical thinking, creative
Philosophy of thinking, Principles of critical and
thinking, emotion control and management
analytical thinking, creative thinking, collaboration,
communication, lifelong learning and growth
mindset, development of social skills, personality
and expression in society, thinking skills, creative
thinking, communication skills and lifelong learning
for future, personal financial skill
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Socialized Personality
Collaborative Learning for Society Creation
ความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ การเสริ ม สร้ า ง
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน การท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน
จิ ต วิ ท ยาการท างานเป็ น ที ม การแสดงออกในที่
คุ ณ ลั ก ษ ณะที่ พึ ง ป ระส งค์ ต าม อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และ การ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม การ
ด าเนิน การตามแผนในการท างานเป็น ทีม สิท ธิและ
ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
หน้ า ที่ ข องตนเองตามกฎหมายในการด ารงชี วิต ใน
Important of personality, personality
สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
development, personality development of physical,
เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม
verbal, mind, manner, Thai culture, public
ความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของ
communication skills, desired traits relating to
เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความ
University of Phayao's identity, living in a society,
แตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น
self-adaptation in the Thai and global social cont
Community learning skills, study of the culture and
way of life of the community, collaboration, psychology
of collaboration, public expression, planning, strategy
formulating and implementing plan in collaborative
works, human rights and obligation, cooperation and
adaptability to changing environment, responsible
citizens, awareness of value and importance of Thai
identity, acceptance of cultural diversity and respect for
others
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
1(0-2-1)
และชุมชน
Health Environment and Community
Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผน
และดาเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ใน
ชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ความเป็ น ผู้ น าด้ า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health
problems, safety in living, searching for community’s
environmental problems, collaborative planning and
lauching environmental health project in community,
leadership in health, environment and community
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็น ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
การวางแผนและท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ส าหรั บ
ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับผูป้ ระกอบการใน
ยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการ
สร้ า งผลงานด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial
planning and transaction for entrepreneurs, qualities of digital
age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of
developing new products using design thinking process,
ethics for digital age entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม
3(0-6-3) เพิม่ รายวิชาใหม่
ทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่
การปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าชี พ การออกแบบและสร้ า ง
นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general
education courses for professional activities,
designing and developing professional innovation
using design thinking process, creating concepts of
professional innovations
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
0 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
3 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purpose
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะ
การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น โดยเพิ่ ม หั ว ข้ อ และ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นิสิตก าลั ง ศึกษาให้มีความ สอดคล้องกับ
คาศัพท์
English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skill with
additions of various speaking and writing topics
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
241153 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม
3(2-2-5)
Calculus I
Engineering Mathematics
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง
ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ แ ละการประยุก ต์
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า
อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิคการ
เวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการ
หาปริพันธ์และการประยุกต์พีชคณิตของเวกเตอร์ใน
อิ น ทิ เ กรต อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ การประยุ ก ต์ ใ ช้
สามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิ สามมิติ แคลคูลัส
อนุ พั น ธ์ รู ป แบบยั ง ไม่ ก าหนด เมทริ ก ซ์ แ ละระบบ
เบื้ อ งต้ น ของฟั ง ก์ ชั น ค่ า จริ ง หลายตั ว แปรและการ
สมการเชิงเส้น
ประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการ เชิงเส้น
Mathematical induction, limit, continuity,
Limit, continuity, derivative of one variable
derivatives and integral of real-valued and vectorfunctions and its applications, integration of realvalued functions of a real variable and their
valued function, techniques of integrations and its
applications, techniques of integration, improper
application, vector algebra in three dimensional
integrals, applications of derivative, indeterminate
space, line, plane and surface in three dimensional
form, matrices and system of linear equations
space, fundamental calculus of real-valued
functions of several variables and their applications,
matrices and system of linear equations
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
241154 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
Calculus II
3(2-2-5)
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น
Analytical Geometry and Applied Calculus
เบื้องต้น สาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สาดับและอนุกรมของจานวน
เลอร์ข องฟัง ก์ชั น มู ล ฐาน ปริพัน ธ์เ ชิง ตั วเลข ระบบ
จริ ง ระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ปริ พั น ธ์ หลายชั้ น ในพิ กั ด
พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
ทรงกระบอกและทรงกลม ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์
Vector algebra in three dimensions, introduction
ตามเส้นเบื้องต้น สมการ เชิงอนุพันธ์เบือ้ งต้นและการ
to line integrals, sequences and series of numbers,
ประยุกต์
Taylor series expansions of elementary functions,
Improper integrals, sequences and series of real
numerical integral, polar coordinate system, calculus
numbers, polar coordinate system, multiple integrals
of real-valued functions of two variables
in cylindrical and spherical coordinates, numerical
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เพิ่มรายวิชาใหม่

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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integration, introduction to differential equations and
their applications
ปิดรายวิชา

241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เ บื้ อ งต้ น และการประยุ ก ต์
เส้ น ตรง ระนาบ และพื้ น ผิ ว ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ
แคลคู ลั ส ของฟัง ก์ ชั น ค่า จริ ง หลายตั วแปรและการ
ประยุกต์
Introduction to differential equations and their
applications, lines, planes and surfaces in threedimensional space, calculus of real-valued functions
of several variables and its applications
ปรับรหัส ชื่อ
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี
3(2-3-5)
และคาอธิบาย
Principle of Chemistry
Fundamental of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ รายวิชา
ดิก พัน ธะเคมี แ ละโครงสร้า งโมเลกุล ปริม าณสาร
ดิ ก ธาตุ เ รพริ เ ซนเททิ ฟ อโลหะ โลหะ ทรานซิ ซั น
สั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว
พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์
ปฏิ กิริยาเคมี ก๊า ซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย
เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์
สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure,
Matter and measurement, atomic structure,
periodic system, representative elements, metal,
periodic system, chemical bonding and molecular
nonmetal and transition elements, chemical bonding
structure, stoichiometry, chemical reactions, gases,
and molecular structure, stoichiometry, chemical
solid,
liquid,
solutions,
fundamental
reactions, gases, solid, liquid, solutions, chemical
thermodynamics, chemical kinetics, chemical
kinetics, chemical equilibrium, acids and bases,
equilibrium, acids and bases, electrochemistry,
electrochemistry
nuclear chemistry, environmental chemistry
ปรับรหัส ชื่อ
244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
244108 หลักฟิสิกส์
3(2-3-6)
และคาอธิบาย
Physics I
Principles of Physics
หน่ ว ยการวั ด ทางฟิ สิ ก ส์ ปริ ม าณสเกลาร์ แ ละ
การเคลื่อนที่แ บบเปลี่ยนต าแหน่ง ใน 1 และ 2 รายวิชา
ปริมาณเวคเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1
มิ ติ การเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น งานและพลั ง งาน
มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สถานแรงโน้มถ่วง สมดุลแรง
กลศาสตร์ ข องอนุ ภ าคแข็ ง แกร่ ง สมบั ติ ข องสสาร
และกฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น การเคลื่ อ นที่ แ บบ
กลศาสตร์ ข องของไหล การสั่ น สะเทื อ นและเสี ย ง
วงกลมและกลศาสตร์ข องวัต ถุแ ข็ง เกร็ง โมเมนตั ม
ระบบ เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบ
และการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรั กษ์ในวิชา
ก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์และกลจักรความร้อน
ฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและ
ทฤษฎี จลน์ ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า
การสั่ น เสี ย งและการได้ ยิ น แสง สมบั ติ ข องแสง
เวกเตอร์ส นามไฟฟ้า จากประจุไฟฟ้า บนตั วน าแบบ
ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ
ต่างๆ การ หาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อของ
ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ
เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ทฤษฎี จ ลน์ ข องก๊ า ซ และ
ความ ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก
เครื่องยนต์ความร้อน
แ ล ะ แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ส น า ม แ ม่ เ ห ล็ ก เ ว ก เ ต อ ร์
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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 rigidbody 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
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า และแรงทางไฟฟ้ า
เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุบนไฟฟ้าบนตัวนาแบบ
ต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก
แ ล ะ แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ส น า ม แ ม่ เ ห ล็ ก เ ว ก เ ต อ ร์
สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎ
ของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวนา
แม่ เ หล็ ก และกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ ย วน า
แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ทฤษฏีสั ม พัท ธภาพ ฟิสิก ส์ยุค ใหม่ ฟิสิก ส์ค วอนตัม
ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิ เคลียร์
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,
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สนามแม่ เ หล็ ก และ กฎของฟาราเดย์ แหล่ง ก าเนิด
ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ
อิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
Motion in 1 and 2 dimensions, circular motion,
work and energy, rigid-body mechanics, properties
of matter, fluid mechanics, wave-vibration and
sound, lens, properties of light, heat and ideal gas
system, thermodynamics, kinetic theory of gases
and heat engines, 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 and Faraday’s law, source of
alternative current, alternative current circuits,
fundamental electronics
ปิดรายวิชา
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atomic physics and nuclear physics
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
90 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 30 หน่วยกิต
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
แนวคิ ด การประมวลผลข้ อ มู ล แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์
ระเบียบวิธีก ารออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
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
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์
การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิก
ทอเรี ย ล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่ อ น
ยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่น
คลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบ
และการก าหนดรายละเอี ย ด การเขี ย นแบบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
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 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
ระบบแรงและผลลั พ ธ์ สมดุ ล การวิ เ คราะห์
โครงสร้ า ง จุ ด เซนทรอยด์ แ ละแรงกระจาย ความ
เสียดทาน หลั ก การของงานเสมือนและเสถียรภาพ
โมเมนต์ ค วามเฉื่ อ ยของพื้ น ที่ แ ละมวล พลศาสตร์
เบื้องต้น จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาค
และวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง งานและพลั ง งาน อิ ม พั ล ส์ แ ละ
โมเมนตัม
Force systems and resultant, Equilibrium,
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2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
90 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 29 หน่วยกิต ลดลง 1 หน่วยกิต
226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 2(1-2-3) ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
Principles of Problem Solving and Programming
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์ รายวิชา
ของฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ การวิ เ คราะห์ปั ญ หา
ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและออกแบบ
การเขี ย นโปรแกรมโดยใช้ ผั ง งานและรหั ส เที ย ม
พื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละการ
ประยุกต์
Computer components and functions, hardware
and software interaction, problem analysis, problem
solving methodology, programming planning and
design using flowchart and pseudo code,
fundamentals of computer programming and
applications
ปรับรูปแบบ
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
หน่วยกิตและ
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ การ คาอธิบาย
เขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิกทอ รายวิชา
เรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม
การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การเขียน
ภาพประกอบและการกาหนดรายละเอียด การเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น การขึน้ รูปด้วยรูปทรง
ตันและการประกอบชิน้ ส่วน
Lettering, freehand sketches, orthographic
drawing and pictorial drawings, dimensioning and
tolerancing, sectional view, auxiliary views, detail
and assembly drawings, basic computer- aided
drawing, solid modeling and assembly
ปรับรหัส ชื่อ
261109 พื้นฐานกลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
และคาอธิบาย
Basic Engineering Mechanics
เวกเตอร์แ ละอนุ พัน ธ์ข องเวกเตอร์ ระบบแรง รายวิชา
และผลลั พ ธ์ สมดุ ล ของอนุ ภ าคและวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง
ความเสียดทาน จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ข อง
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์
และโมเมนตัม
Vector and derivative of a vector, force
systems and resultant, equilibrium of particles and
rigid bodies, friction, kinematics and kinetics of
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Structural analysis, Centroid and Distributed forces,
particles and rigid bodies, work and energy, impulse
Friction, Principle of virtual work and stability, Area
and momentum
and Mass moment of inertia, Introduction to
dynamics, kinematics and kinetics of particles and
rigid bodies, work and energy, Impulse and
momentum
ปรับรหัสและชื่อ
262211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
รายวิชา
Electric Circuit Analysis I
Electric Circuit Theory
องค์ ป ระกอบวงจร การวิ เ คราะห์ โ นดและเมช
องค์ ป ระกอบวงจร การวิ เ คราะห์ โ นดและเมช
ทฤษฎี ว งจร ความต้ า นทาน ความเหนี่ ย วน า และ
ทฤษฎี ว งจร ความต้ า นทาน ความเหนี่ ย วน า และ
ความจุไฟฟ้า วงจรอัน ดั บ หนึ่ง และวงจรอัน ดั บสอง
ความจุไฟฟ้า วงจรอัน ดั บ หนึ่ง และวงจรอัน ดั บสอง
แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรกาลังกระแสสลับ ระบบสาม
แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรกาลังกระแสสลับ ระบบสาม
เฟส
เฟส
Circuit elements, node and mesh analysis, circuit
Circuit elements, node and mesh analysis,
theorems, resistance, inductance and capacitance,
circuit theorems, resistance, inductance and
first and second order circuits, phasor diagram, AC
capacitance, first and second order circuits, phasor
power circuits, three-phase systems.
diagram, AC power circuits, three-phase systems
ปรับคาอธิบาย
262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
รายบิชา
Electromagnetic Fields
Electromagnetic Fields
การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ กฎของ
การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ ความเข้ม
เกาส์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนาและไดอิเล็กทริก ความจุ
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนาและ
กระแสการพาและกระแสการนา ความต้านทาน
ไดอิเล็กทริก ความจุ กระแสการพาและกระแสการ
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนา
นา ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา สมการของ
ความเหนี่ยวนา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา
แมกซ์เวลล์
สมการของแมกซ์เวลล์
Vector analysis, Coulomb’ s law, electric field
Vector analysis, Coulomb’ s law, electric field
intensity, Gauss’law, electrostatic fields, conductors
intensity, Gauss’law, electrostatic fields, conductors
and dielectrics, capacitance, convection and
and dielectrics, capacitance, convection and
conduction currents, resistance, magnetostatic
conduction currents, resistance, magnetostatic
fields, magnetic materials, inductance, time-varying
fields, magnetic materials, inductance, time-varying
electromagnetic fields, Maxwell’s equations
electromagnetic fields, Maxwell’s equations
คงเดิม
262215 ปฏิบัตกิ ารวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
262215 ปฏิบัตกิ ารวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electric Circuits Laboratory
Electric Circuits Laboratory
การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดและการ
การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดและการ
วั ด ทางไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง วงจรไฟฟ้ า
วั ด ทางไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ การจาลองวงจรเบือ้ งต้น
กระแสสลับ การจาลองวงจรเบือ้ งต้น
Experiments in electric circuits, electrical
Experiments in electric circuits, electrical
instruments and measurements, direct current
instruments and measurements, direct current
circuits, alternating current circuits, basic circuit
circuits, alternating current circuits, basic circuit
simulations
simulations
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262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4(3-3-8)
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4(3-3-8)
Engineering Electronics
Engineering Electronics
อุปกรณ์กึ่งตัวนาต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแสอุ ป กรณ์ กึ่ ง ตั ว น า ความสั ม พั น ธ์ ข องกระแสแรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ การ
แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรบี เ จที มอส ซี ม อสและไบซี ม อส
ออกแบบวงจรบี เ จที มอส ซี ม อสและไบซี ม อส
ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์และ
ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์และ
การประยุก ต์ใช้งาน โมดู ล แหล่งจ่ายไฟ อุป กรณ์กึ่ง
การประยุก ต์ใช้ง าน โมดู ล แหล่ง จ่า ยไฟ ปฏิ บั ติก าร
ตัวนาต่า งๆ ความสั ม พัน ธ์ ข องกระแส-แรงดั น และ
เกี่ยวกับอุปกรณ์กึ่งตัวนา ความสัมพันธ์ของกระแสคุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และ
แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ วงจร
ออกแบบวงจรไดโอด การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
ไดโอด วงจรบี เ จที มอส ซี ม อสและไบซี ม อส
วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอสทรานซิส เตอร์
ทรานซิสเตอร์ วงจรโอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์
โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์และการประยุกต์ใช้
โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์
Semiconductor devices, current-voltage and
กึ่งตัวนาต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและ
frequency characteristics, analysis and design of
คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความถี่ ข องอุ ป กรณ์ วงจรไดโอด
diode circuits, analysis and design of BJT, MOS,
วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอสทรานซิส เตอร์
CMOS and BiCMOS transistor circuits, operational
วงจรโอเปอเรชั่ น แนลแอมปลิ ฟ ายเออร์ โมดู ล
amplifier and its applications, power supply module,
แหล่งจ่ายไฟ
experiments about semiconductor devices, currentSemiconductor devices, current-voltage and
voltage and frequency characteristics, diode circuits,
frequency characteristics, analysis and design of
BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits,
diode circuits, analysis and design of BJT, MOS,
operational amplifier circuits, power supply module
CMOS and BiCMOS transistor circuits, operational
amplifier and its applications, power supply module,
experiments about semiconductor devices, currentvoltage and frequency characteristics, diode circuits,
BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits,
operational amplifier circuits, power supply module
262323 ระบบควบคุม
4(3-3-8)
262323 ระบบควบคุม
4(3-3-8)
Control Systems
Control Systems
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ข องระบบ ฟังก์ชัน
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ข องระบบ ฟังก์ชัน
ถ่ายโอน แบบจาลองของระบบบนปริ ภู มิ เ วลาและ
ถ่า ยโอน แบบจาลองของระบบบนปริ ภู มิ เ วลาและ
ปริภู มิค วามถี่ แบบจาลองพลวัต และผลตอบสนอง
ปริภู มิ ค วามถี่ แบบจาลองพลวัต และผลตอบสนอง
พลวัตของระบบ ระบบอัน ดั บ หนึ่ง และระบบอัน ดับ
พลวัต ของระบบ ระบบอัน ดั บ หนึ่ง และระบบอัน ดับ
สอง การควบคุม วงเปิด และการควบคุมวงปิ ด การ
สอง การควบคุม วงเปิด และการควบคุมวงปิ ด การ
ควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุม
ควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุม
ป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ
ป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ
วิธีการของการทดสอบเสถียรภาพ
วิ ธี ก ารของการทดสอบเสถี ย รภาพ การทดลอง
Mathematical models of systems, transfer
เกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
function, system models on time domain and
Mathematical models of systems, transfer
frequency domain, dynamic models and dynamic
function, system models on time domain and

สาระที่ปรับปรุง
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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รายวิชา
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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
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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, experiment with course
content
264101 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
264101 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
Engineering Materials
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า ง คุ ณ สมบั ติ
คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม
กระบวนการผลิ ต และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ลุ่ ม วั ส ดุ ที่
วัสดุที่สาคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรา
สาคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ
มิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการความ
วัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย
เสียหายของวัสดุ
คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของวัสดุ
Study of relationship between structures,
Relationship between structures, properties,
properties, production processes and application of
production processes and applications of main
main group of engineering materials i. e. metals,
groups of engineering materials, metals, polymers,
polymers, ceramics and composites, mechanical
ceramics and composites, phase equilibrium
properties and materials degradation.
diagrams and their interpretation, mechanical
properties and materials degradation
264109 ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือพื้นฐาน
1(0-3-2) 264109 ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือพื้นฐาน
1(0-3-2)
ทางวิศวกรรมและการใช้งาน
ทางวิศวกรรมและการใช้งาน
Engineering Tools and Operations Laboratory
Engineering Tools and Operations Laboratory
ปฏิบั ติก ารเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาด
ความปลอดภั ย ในโรงฝึ ก งานอุ ต สาหกรรม
เล็ ก ที่ ท างานด้ วยมื อ งานเครื่ อ งจัก รกล งานเชื่อม
เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
และงานโลหะแผ่น
วิธีใช้เ ครื่องมือและเครื่ องจัก ร ปฏิ บั ติก ารเบื้อ งต้ น
Basic practices in hand tools, machines, welding
เกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ทางานด้วยมือ งาน
and sheet metal
เครื่องจักรกล งานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
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
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
Engineering Management
Engineering Management
โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รส าหรั บ งาน
โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รส าหรั บ งาน
วิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติสาหรับการจัดการ
วิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติสาหรับการจัดการ
งานทางวิ ศ วกรรม การจั ด การอ านาจหน้ า ที่ ข อง
งานทางวิ ศ วกรรมการจั ด การอ านาจหน้ า ที่ ข อง
บุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์ก ร
บุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์ก ร
การลงทุ น และการบริ ห ารงานทางวิ ศ วกรรมเชิ ง
การลงทุ น และการบริ ห ารงานทางวิ ศ วกรรมเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ การจัด การความเสี่ยงเบื้องต้น การ
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จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบื้องต้น
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
2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.3.2.1 วิชาบังคับ

45 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Circuit Design
ทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของวงจรสวิ ต ชิ ง พี ช คณิ ต บู ลีน
รหั ส คอมพิ ว เตอร์ การตรวจสอบความผิ ด พลาด
ตารางความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจร
ตรรกเชิงผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์
วงจรเข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจร
เชิงลาดับ ฟลิป -ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ ความรู้
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์
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
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เศรษฐศาสตร์ การจัด การความเสี่ยงเบื้องต้ น การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบื้องต้น
Structure and organization in engineering,
principles for engineering management,
management of powers, duties of personnel and
organization resources, investment and
management for engineering based on economics,
introduction to risk management, introduction to
environment and industrial waste management
2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
49 หน่วยกิต
2.3.2.1 วิชาบังคับ
19 หน่วยกิต
262210 แนวโน้มเกิดใหม่ในวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2)
Emerging Trends in Electrical Engineering
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง การค านวณแบบ
คลาวด์ การแปลงรู ป พลั ง งาน ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
แนวโน้มที่น่าสนใจหรือกรณีศึกษาในงานวิศวกรรม
ไฟฟ้า
Internet of things, cloud computing, energy
transformation, electric vehicle, data analysis and
visualization, interesting trend or case study in
electrical engineering
262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Circuit Design
ทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของวงจรสวิ ต ชิ ง พี ช คณิ ต บู ลีน
รหั ส คอมพิ ว เตอร์ การตรวจสอบความผิ ด พลาด
ตารางความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจร
ตรรกเชิงผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์
วงจรเข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจร
เชิงลาดับ ฟลิป -ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ ความรู้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ไมโครโพรเซสเซอร์ การทดลอง
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
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, experiment with
course content
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ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis II
สมการวงจรไฟฟ้า วงจรเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ตามเวลา การวิเ คราะห์โดยใช้โนดและเมช ฟัง ก์ชัน
ถ่ายโอน กราฟของโบเด การวิเคราะห์โพลและซีโร่
ผลตอบสนองความถี่และตัวกรอง การแปลงลาปลาซ
การวิเคราะห์วงจรในโดเมนลาปลาซ วงจรข่ายสองพอร์ต
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)
262221 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3(2-3-6)
Electrical Instruments and
Electrical Instruments and
Measurements
Measurements
หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจาแนก
หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจาแนก
ประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์
ประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์
การวัด การวัด กระแสและแรงดั น ด้วยเครื่องมือวัด
การวัด การวัด กระแสและแรงดั น ด้วยเครื่องมือวัด
แบบแอนะล็ อกและดิจิทั ล การวัด ก าลั ง การวัด ตั ว
แบบแอนะล็ อกและดิจิทั ล การวัด ก าลั ง การวัด ตั ว
ประกอบกาลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน
ประกอบกาลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน
ความเหนี่ยวนา และความจุ การวัดความถี่และช่วง
ความเหนี่ยวนาและความจุ การวัด ความถี่และช่วง
คาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ การ
คาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ การ
ปรับเทียบ
ปรับเทียบ การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Units and standard of electrical measurement,
Units and standard of electrical measurement,
instrument classification and characteristics,
instrument classification and characteristics,
measurement analysis, measurement of current
measurement analysis, measurement of current and
and voltage using analog and digital instruments,
voltage using analog and digital instruments, power
power measurement, power factor measurement,
measurement, power factor measurement, energy
energy measurement, the measurement of
measurement, measurement of resistance, inductance,
resistance, inductance, and capacitance, frequency
and capacitance, frequency and period/ time interval
and period/time interval measurement, noises,
measurement, noises, transducers, calibration,
transducers, calibration
experiment with course content
262240 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Machines
วงจรแม่เหล็ก หลักการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า
พลังงานและพลังงานร่วม หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส
และสามเฟส หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้าหมุน
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ก ร ะ แ ส ส ลั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ฟ ฟ้ า ซิ ง โ ค รนั ส
เครื่องจัก รกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส
การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า

สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปรับชื่อวิชาและ
รูปแบบหน่วยกิต

เปิดรายวิชาใหม่
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262391 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-9-5)
Training in Electrical Engineering

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
สาระที่ปรับปรุง
Magnetic
circuits,
principles
of
electromechanical energy conversion, energy and
co energy, single phase and three phase
transformers, principles of rotating electrical
machines, DC machines, AC machines, synchronous
machines, single phase and three phase induction
machines, protection of electrical machines
คงเดิม
262271 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signal and Systems
สั ญ ญาณและระบบต่ อ เนื่ อ งทางเวลาและไม่
ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา การวิเ คราะห์สั ญ ญาณด้วยการแปลงฟูเ รี ย ร์
การแปลงลาปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้
งานสั ญ ญาณและระบบ เทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย ส าหรั บ
วิ เ คราะห์ สั ญ ญาณและระบบ วงจรปรั บ สภาพ
สัญญาณ การประมวลสัญญาณดิจิทัลเบือ้ งต้น
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
เปิดรายวิชาใหม่
262272 เทคโนโลยีการสือ่ สาร
1(1-0-2)
Communication Technology
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้ส าย
การสื่อสารแบบอนุกรมและขนาน การสื่อสารข้อมูล
และโครงข่ า ยเบื้ อ งต้ น อิ น เตอร์ เ นตของสรรพสิ่ ง
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารคลื่ น วิ ท ยุ เทคโนโลยี ก าร
สื่ อ สารคลื่ น ไมโครเวฟ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
ดาวเทียม เทคโนโลยีการสื่อสารใยแก้วนาแสง
Wire and wireless communication technology,
series and parallel communications, basic data
communication and networking, radio wave
communication
technology,
microwave
communication technology, satellite communication
technology, optical communication technology
ย้ายไปกลุ่มวิชา
ประสบการณ์
ภาคสนาม
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การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills on electrical engineering in
private or government sectors
262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้
262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
3(2-3-6)
3(2-3-6)
Microcontrollers and Applications
Microcontrollers and Applications
ไมโครคอนโทรลเลอร์เ บื้องต้น หน่วยความจา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บื้ อ งต้น หน่ ว ยความจา
อิ น พุ ต /เอาต์ พุ ต และอุ ป กรณ์ ร อบข้ า ง เครื่ อ งมื อ
อิ น พุ ต /เอาต์ พุ ต และอุ ป กรณ์ ร อบข้ า ง เครื่ อ งมื อ
สาหรับพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวแปลโปรแกรม
สาหรับพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวแปลโปรแกรม
และแก้จุดบกพร่อง ระบบขัดจังหวะ การต่อประสาน
และแก้จุดบกพร่อง ระบบขัดจังหวะ การต่อประสาน
ข อง ตั วรั บ รู้ แ ล ะอุ ป ก รณ์ ก ารป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
ของตั ว รั บ รู้ แ ละอุ ป กรณ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
ไมโครคอนโทลเลอร์ในระบบอัตโนมัติและควบคุม
ไมโครคอนโทลเลอร์ ในระบบอัต โนมั ติแ ละควบคุ ม
Introduction to microcontrollers, Memory, I/O
การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
and Peripheral, Development tools for
Introduction to microcontrollers, memory,
microcontroller, Compilers and debuggers, Interrupt
Input/Output and peripheral, development tools for
systems, Interfacing of sensors and devices,
microcontroller, compilers and debuggers, interrupt
applications of microcontrollers in automation and
systems, interfacing of sensors and devices,
control systems
applications of microcontrollers in automation and
control systems, experiment with course content
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project I
การเตรียมความพร้อมสาหรับ ท าโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ
ทาโครงงาน การนาเสนอ การนาเสนอความคืบหน้า
ของโครงงาน
Preparation for electrical engineering project, study
and research for the project, presentation,
presentation of the progress of the project
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1(0-3-2)
262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project II
Electrical Engineering Project
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
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
วิศวกรรมไฟฟ้า การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ
วิศวกรรมไฟฟ้า จากปัญหาชุมชนหรืออุตสาหกรรม
การนาเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน
การเขี ย นรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ละการน าเสนอ
Research and development of project in
โครงงาน การสรุปผลโครงงาน
electrical engineering, writing a complete report and
Research and development of electrical
presentation of project, conclusion of project
engineering projects from community or industrial
problems, writing complete report and presentation
of project, conclusion of project

สาระที่ปรับปรุง

ปรับชื่อวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ
1(1-0-2)
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ
1(1-0-2)
สาหรับวิศวกรไฟฟ้า
สาหรับวิศวกรไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
Laws and Ethics for Electrical Engineers
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงาน
กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
วิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
กรณีศกึ ษา ผลกระทบอันเนื่องจากความไม่รู้ในตัว
กรณีศึก ษา ผลกระทบอัน เนื่องจากความไม่ รู้ในตัว
กฎหมายและจรรยาบรรณ
กฎหมายและจรรยาบรรณ
Laws and regulations involved with electrical
Laws and regulations involved with electrical
engineering works, ethics for engineers, case
engineering works, ethics for engineers, case
studies, effects due to ignorance of laws and ethics
studies, effects due to ignorance of laws and ethics
2.3.2.2 วิชาบังคับเฉพาะงาน
27 หน่วยกิต
2.3.2.2 วิชาบังคับเฉพาะงาน
30 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนงานใดงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ให้เลือกเรียนงานใดงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
งานไฟฟ้ากาลัง
1) งานไฟฟ้ากาลัง
262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
พลังงานและการแปลงผันพลังงาน แรงแม่เหล็ก
แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า เหนี่ ย วน า วงจรแม่ เ หล็ ก กระแส
ไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลัง งาน
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า พลั ง งานและพลั ง งานร่ ว มในวงจร
แม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า
ทั้งเฟสเดียวและสามเฟส วิธีการควบคุมและการใช้
งานของหม้อแปลงไฟฟ้า คุณลักษณะของหม้อแปลง
ไฟฟ้าแบบอุด มคติแ ละแบบใช้ง านจริง วงจรสมมูล
หม้อแปลงไฟฟ้าสาหรับเครื่องมือวัด แนวคิดพื้นฐาน
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า หลักการของเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าหมุน หลักการของการแปลงผันพลังงานไฟฟ้า
เชิงกลในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้า ง
ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า กระแสตรงและการพั น
ขดลวด คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า และ
มอเตอร์ ก ระแสตรง วิ ธี ก ารเริ่ ม เดิ น มอเตอร์
กระแสตรง วิ ธี ก ารควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์
กระแสตรง การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
กระแสตรงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้
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

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

เพิ่ม 3 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา
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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
262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
การแปลงผั น พลั ง งานในเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
กระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน โครงสร้างทั่วไปของ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า กระแสสลั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การควบคุมและ
การประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การ
ต่ อ ขนานมอเตอร์ แ บบซิ ง โครนั ส โครงสร้ า งและ
คุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนาทั้ง
ชนิ ด เฟสเดี ย วและสามเฟส การควบคุ ม และการ
ประยุกต์ใช้งานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนา
มอเตอร์ ส าหรั บ งานพิ เ ศษ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของ
มอเตอร์ เ หนี่ ย วน าเชิง เส้ น วิ ธี ก ารเริ่ ม เดิ น มอเตอร์
เหนี่ยวนาสามเฟสและมอเตอร์ซิงโครนัส การป้องกัน
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์เครื่องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่อยู่ตัว
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 singlephase 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
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ปิดรายวิชา

262341 การกักเก็บพลังงาน
Energy Storage

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
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ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การกั ก เก็ บ พลั ง งาน
เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน
ส าหรั บ แหล่ ง จ่ า ยพลั ง งานทดแทน ระบบกั ก เก็ บ
พลั ง งานส าหรั บ ไมโครกริ ด สมาร์ ท โหลด ระบบ
บริหารจัดการพลังงาน
Introduction to energy storage, energy storage
technologies, energy storage systems for renewable
energy resources, energy storage systems for
microgrid, smart load, energy management system
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(3-3-8)
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(3-3-8)
Power Electronics
Power Electronics
คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
หลักการของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ หลักการของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า วงจรแปลงผัน
วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น ไฟฟ้ า
ก าลั ง ไฟฟ้า กระแสสลั บเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง วงจร
กระแสตรง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
แปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ า ก ระแ สตรง วง จรแ ป ลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า
วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น ไฟฟ้ า
กระแสสลั บ เป็ น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ วงจรแปลงผั น
กระแสสลับ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสตรงเป็ น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ
ไฟฟ้ากระแสสลับ ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ป ฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษ ณะข อง อุ ป ก ร ณ์
อุ ป ก รณ์ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ก าลั ง วง จรแปลงผั น
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าชนิด
ก าลั ง ไฟฟ้ า ชนิ ด ต่ า งๆ วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า
ต่างๆ - วงจรแปลงผัน ก าลั ง ไฟฟ้า กระแสสลั บเป็น
กระแสสลั บ เป็ น ไฟฟ้ า กระแสตรง วงจรแปลงผั น
ไฟฟ้ า ก ระแ สตรง วง จรแ ป ลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า
ก าลั ง ไฟฟ้า กระแสตรงเป็ น ไฟฟ้า กระแสตรง วงจร
กระแสตรงเป็ น ไฟฟ้ า กระแสตรง วงจรแปลงผั น
แ ป ล ง ผั น ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ เ ป็ น ไ ฟ ฟ้ า
กาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร
กระแสสลับ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
แปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
Characteristics of power electronics devices,
Characteristics of power electronics devices,
principles of power converters - AC to DC converter,
principles of power converters, AC to DC converter,
DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC
DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC
converter, experiments about characteristics of
converter, experiments about characteristics of
power electronics devices, power converters - AC
power electronics devices, various types of power
to DC converter, DC to DC converter, AC to AC
converters, AC to DC converter, DC to DC converter,
converter, DC to AC converter
AC to AC converter, DC to AC converter
262345 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1 1(0-3-2)
262345 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering
Electrical Power Engineering
Laboratory I
Laboratory I
ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหม้อแปลง
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ย วกับ คุณ ลั ก ษณะของหม้ อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนั ส เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์
Experiments about transformer characteristics,
Experiments about transformer characteristics,
direct current machines, alternating current
direct current machines, alternating current
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machines, synchronous motor, synchronous
machines, synchronous motor, synchronous
generator, motor control
generator, motor control
262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
262346 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical System Design
Electrical System Installation and Design
แนวคิ ด พื้ น ฐานด้ า นการออกแบบ กฎและ
แนวคิ ด พื้ น ฐานด้ า นการออกแบบ กฎและ
มาตรฐาน รูปแบบการจาหน่ายกาลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า รูปแบบการจาหน่าย
และสายเคเบิ ล ทางเดิ น สาย บริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และ
ก าลั ง ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสายเคเบิล ทางเดินสาย
เครื่ อ งส าเร็ จ การค านวณโหลด การปรั บ ปรุ ง ตั ว
บริภั ณฑ์ไฟฟ้า และเครื่องส าเร็จ การค านวณโหลด
ประกอบกาลังและการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ
การออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การ
การออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการโหลด รายการสาย
ออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการโหลด รายการสาย
ป้อนและประธาน การปรับปรุงตัวประกอบกาลังและ
ป้ อ นและประธาน ระบบก าลั ง ไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น การ
การออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ ระบบกาลังไฟฟ้า
คานวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดินสาหรับการ
ฉุกเฉิน การคานวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดิน
ติดตั้งทางไฟฟ้า
สาหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า
Basic design concepts, codes and standards,
Basic design concepts, electrical installation
power distribution schemes, electrical wires and
codes and standards, power distribution schemes,
cables, raceways, electrical equipment and
electrical wires and cables, raceways, electrical
apparatus, load calculation, power factor
equipments and apparatuses, load calculation,
improvement and capacitor bank circuit design,
lighting and appliances circuit design, motor circuit
lighting and appliances circuit design, motor circuit
design, load schedule, feeder and main schedule,
design, load schedule, feeder and main schedule,
power factor improvement and capacitor bank
emergency power system, short circuit calculation,
circuit design, emergency power system, short
grounding system for electrical installation
circuit calculation, grounding system for electrical
installation
262347 ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
262347 ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power System
Electrical Power System
โค รง ส ร้ า ง ระบ บ ก าลั ง ไฟฟ้ า วง จรก าลั ง
โครงสร้ า งระบบก าลั ง ไฟฟ้ า การผลิ ต ส่ ง จ่ า ย
กระแสสลั บ ระบบต่อหน่วย ลั ก ษณะเฉพาะเครื่อง
จ าหน่ า ยและการใช้ ง านก าลั ง ไฟฟ้ า วงจรก าลั ง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า และแบบจ าลอง ลั ก ษณะเฉพาะหม้ อ
กระแสสลั บ ระบบต่อหน่วย ลั ก ษณะเฉพาะเครื่อง
แปลงกาลังและแบบจาลอง พารามิเตอร์สายส่งและ
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า และแบบจ าลอง ลั ก ษณะเฉพาะหม้ อ
แบบจาลอง พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจาลอง หลัก
แปลงกาลังและแบบจาลอง พารามิเตอร์สายส่งและ
มู ล ของการไหลภาระ หลั ก มู ล ของการค านวณ
แบบจาลอง พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจาลอง หลัก
ความผิดพร่อง
มู ล ของการไหลภาระ หลั ก มู ล ของการค านวณ
Electrical power system structure, AC power
ความผิดพร่อง
circuits, per unit system, generator characteristics
Electrical power system structure, generation,
and models, power transformer characteristics and
transmission, distribution and use of electric power,
models, transmission line parameters and models,
AC power circuits, per unit system, generator
cable parameters and models, fundamental of load
characteristics and models, power transformer
flow, fundamental of fault calculation
characteristics and models, transmission line
parameters and models, cable parameters and
models, fundamental of load flow, fundamental of
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262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
Power Plant and Substation
เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้า
โรงไฟฟ้ า กั ง หั น แก๊ ส โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว ม
โรงไฟฟ้าพลังน้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน
หมุ น เวี ย น ชนิ ด ของสถานีไ ฟฟ้ า ย่ อ ย บริ ภั ณ ฑ์ ข อง
สถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานี
ไฟฟ้าย่อยอัตโนมั ติ การป้องกันฟ้าผ่าสาหรับ สถานี
ไฟฟ้าย่อย 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
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fault calculation

สาระที่ปรับปรุง
ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือกงาน
ไฟฟ้ากาลัง

262349 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารสาหรับอาคาร 3(2-3-6) เปิดรายวิชาใหม่
Electrical and Communication System Design
for Building
ระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุ ก เฉิ น และโคมไฟฟ้ า ป้ า ยทางออกฉุ ก เฉิ น ระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรศัพท์
ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเสียง ระบบควบคุม
อาคารอัตโนมัติ
Power distribution system, emergency lighting
system and emergency exit sign, lightning
protection system, fire alarm system, telephone
system, master antenna television system, closed
circuit television system, security system, sound
system, building automation system
ปรับคาอธิบาย
262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
รายวิชา
Electric Drives
องค์ ป ระกอบของระบบขั บ เคลื่ อ นทางไฟฟ้ า
คุ ณ ลั ก ษณะของโหลด ย่ า นการท างานของการ
ขั บ เคลื่ อ นทางไฟฟ้ า วิ ธี ก ารหยุ ด มอเตอร์ การส่ ง
ก าลั ง และการเลื อ กขนาด คุ ณ ลั ก ษณะแรงบิ ด ความเร็ ว ของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ตั ว ควบคุ ม และการ
ออก แ บ บ ตั ว ควบ คุ ม ก ารขั บ เค ลื่ อ นม อเตอร์
กระแสตรง การขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ ก ระแสสลั บ
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วิธีการควบคุมสเกลาร์และเวกเตอร์ การประยุกต์การ
ขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
Electric drive system components, load
characteristics, operating region of electric drives,
braking methods of motors, power transmission and
sizing, torque-speed characteristics of electric
motors, controller and controller design, DC motor
drives, AC motor drives, scalar and vector control
methods, applications of drives in electric vehicles
and industrial automation
262446 แบบไฟฟ้ากาลังและการประมาณราคา 3(2-3-6)
Electrical Engineering Drawing and Cost
Estimation
การเขียนแบบไฟฟ้ากาลังและข้อกาหนดประกอบ
แบบ การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรียมข้อมูล
ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา การ
วิเคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณ
ราคา ศึก ษาและปฏิ บั ติก ารเกี่ยวกับ การเขี ย นแบบ
แบบไฟฟ้ากาลังด้วยคอมพิวเตอรช่วยออกแบบ
Electrical power and specification, estimate
quantity, patterns of data preparation, fundamental
prices, labor prices, modify price units, analysis of
labor and price estimation examples, study and
practice of electrical power drawing by computeraided design (CAD)
262448 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2 1(0-3-2) 262448 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering
Electrical Power Engineering
Laboratory II
Laboratory II
การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกาเนิด
การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ า หม้ อ แปลงสามเฟสและสายส่ ง หม้ อ แปลง
ไฟฟ้ า หม้ อ แปลงสามเฟสและสายส่ ง หม้ อ แปลง
แรงดั น และหม้ อ แปลงกระแส รี เ ลย์ ป้ อ งกั น การ
แรงดั น และหม้ อ แปลงกระแส รี เ ลย์ ป้ อ งกั น การ
ป้องกันสายส่ง การต่อลงดิน
ป้องกันสายส่ง การต่อลงดิน
Experiments about characteristics of generator,
Experiments about characteristics of generator,
three- phase transformer and transmission line,
three- phase transformer and transmission line,
voltage and current transformers, protective relays,
voltage and current transformers, protective relays,
transmission line protection, grounding
transmission line protection, grounding
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
Power System Protection
พื้ น ฐานการป้ อ งกั น ในทางปฏิ บั ติ หม้ อ แปลง
พื้ น ฐานการป้ อ งกั น ในทางปฏิ บั ติ หม้ อ แปลง
เครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและระบบ
เครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและระบบ
การป้ อ งกั น การป้ อ งกั น กระแสเกิ น และความผิ ด
การป้ อ งกั น การป้ อ งกั น กระแสเกิ น และความผิ ด

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

คงเดิม

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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พร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่ง
พร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่ง
โดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้
โดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้
รีเลย์แ บบน าร่อง การป้องกัน มอเตอร์ การป้องกัน
รีเ ลย์แ บบน าร่อง การป้องกัน มอเตอร์ การป้องกัน
หม้ อ แปลง การป้ อ งกั น เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า การ
หม้ อ แปลง การป้ อ งกั น เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า การ
ป้ อ งกั น เขตบั ส หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ย วกั บ อุ ป กรณ์
ป้องกันเขตบัส อุปกรณ์ป้องกันดิจิทัลเบือ้ งต้น
ป้องกันดิจิทัล
Fundamental of protection practices, instrument
Fundamental of protection practices, instrument
transformer and transducers, protection devices and
transformer and transducers, protection devices
protection systems, overcurrent and earth fault
and protection systems, overcurrent and earth fault
protection, differential protection, transmission line
protection, differential protection, transmission line
protection by distance relaying, transmission line
protection by distance relaying, transmission line
protection by pilot relaying, motor protection,
protection by pilot relaying, motor protection,
transformer protection, generator protection, bus
transformer protection, generator protection, bus
zone protection, introduction to digital protection
zone protection, introduction to digital protection
devices
devices
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
High Voltage Engineering
การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากาลัง
การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากาลัง
การผลิต แรงสู ง ส าหรับ การทดสอบ เทคนิค การวัด
การผลิต แรงสู ง ส าหรับ การทดสอบ เทคนิค การวัด
แรงสู ง เทคนิ ค การฉนวนและความเครี ย ดของ
แรงสู ง เทคนิ ค การฉนวนและความเครี ย ดของ
สนามไฟฟ้า การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กท
สนามไฟฟ้า การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กท
ริก แข็ง และเหลว เทคนิค การทดสอบแรงสู ง ฟ้า ผ่า
ริก แข็ง และเหลว เทคนิค การทดสอบแรงสู ง ฟ้า ผ่า
และการป้องกัน การจัดสัมพันธ์ของฉนวน
และการป้องกัน การจัดสัมพันธ์ของฉนวน
Uses of high voltage and over voltage in power
Uses of high voltage and over voltage in power
systems, generation of high voltage for testing, high
systems, generation of high voltage for testing, high
voltage measurement techniques, electric field
voltage measurement techniques, electric field
stress and insulation techniques, breakdown of gas,
stress and insulation techniques, breakdown of gas,
liquid and solid dielectric, high voltage testing
liquid and solid dielectric, high voltage testing
techniques, lightning and protection, insulation
techniques, lightning and protection, insulation
coordination
coordination
งานไฟฟ้าสื่อสาร
2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
262271 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signal and Systems
สั ญ ญาณและระบบต่ อ เนื่ อ งทางเวลาและไม่
ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา การวิเ คราะห์สั ญ ญาณด้วยการแปลงฟูริเ ยร์
การแปลงลาปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้
งานสั ญ ญาณและระบบ เทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย ส าหรั บ
วิ เ คราะห์ สั ญ ญาณและระบบวงจรปรั บ สภาพ
สั ญ ญาณ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การประมวล
สัญญาณดิจิทัล

สาระที่ปรับปรุง

คงเดิม

ย้ายไปเป็นวิชา
บังคับทั้งงาน
ไฟฟ้ากาลังและ
ไฟฟ้าสื่อสาร
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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
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Signal Processing
Digital Signal Processing
สั ญ ญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ ต่อเนื่องทาง
สั ญ ญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ ต่อเนื่องทาง
เวลา การวิ เ คราะห์ ส เปกตรั ม เดซิ เ มชั น และการ
เวลา การวิ เ คราะห์ ส เปกตรั ม เดซิ เ มชั น และการ
ประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง
ประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง
การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความน่าจะเป็นใน
การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความน่าจะเป็นใน
การประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล การออกแบบตั ว
การประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล การออกแบบตั ว
กรองสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล ชนิ ด การตอบสนองอิ ม พั ล ส์
กรองสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล ชนิ ด การตอบสนองอิ ม พั ล ส์
จ ากั ด และไม่ จ ากั ด ระบบหลายอั ต ราและคลั ง ตั ว
จ ากั ด และไม่ จ ากั ด ระบบหลายอั ต ราและคลั ง ตั ว
กรอง การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนื่อง แนะนาการ
กรอง การแปลงเวฟเลตแบบไม่ ต่อเนื่อง แนะนาการ
ประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เช่น
ประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การ
การประมวลผลภาพ การประมวลผลทางเสียงพูด
ประมวลผลภาพ การประมวลผลทางเสียงพูด และ
และเสียง การประมวลผลแบบแถวลาดับและอื่นๆ
เสียง การประมวลผลแบบแถวลาดับและอื่นๆ
Continuous- time and discrete- time signals,
Continuous- time and discrete- time signals,
spectral analysis, decimation and interpolation,
spectral
analysis,
decimation
and
sampling rate conversion, DFT, probabilistic
interpolation, sampling rate conversion, discrete
methods in DSP, design of FIR, IIR digital filters,
Fourier transform (DFT), probabilistic methods in
multirate systems and filter Banks, Discrete Wavelet
digital signal processing (DSP), design of finite
Transform, introduction to some DSP applications
impulse response (FIR), infinite impulse response
such as image processing, speech and audio
(IIR) digital filters, multirate systems and filter banks,
processing, array processing and further current
discrete wavelet transform, introduction to some
applications
digital signal processing (DSP) applications, image
processing, speech and audio processing, array
processing and further current applications
262373 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
262373 หลักการสื่อสาร
4(3-3-8)
Principle of Communication
Principles of Communication
รู ป แบบการสื่อ สาร แบบมี ส ายหรื อ สายเคเบิล
รู ป แบบการสื่อ สาร แบบมี ส ายหรื อ สายเคเบิล
และแบบไร้ ส ายหรื อ คลื่ น วิ ท ยุ หลั ก การเบื้ อ งต้ น
และแบบไร้ส ายหรือคลื่น วิท ยุ สั ญ ญาณและระบบ
เกี่ยวกับสัญญาณและระบบ สเปกตรัมของสัญญาณ
เบือ้ งต้น สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ อ นุ ก รมฟู เ รี ย ร์ แ ละการแปลง
อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงอนุกรมฟูเรียร์ การมอดู
อนุกรมฟูเรียร์ การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอ
เลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอบี เอสเอสบี เอฟ
เอ็ม ดีเ อสี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็น บีห รือดับเบิลยูบี
เอ็ม เอ็นบีหรือดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม การออกแบบ
เอฟเอ็ม พีเ อ็ม สั ญ ญาณรบกวนในการสื่อสารแอ
วงจรมอดู เ ลชั่ น เบื้ อ งต้ น สั ญ ญาณรบกวนในการ
นะล็ อก การมอดู เ ลตไบนารี เ บสแบนด์ ทฤษฎี สุ่ม
สื่ อ สารแอนะล็ อ ก การมอดู เ ลตไบนารี เ บสแบนด์

สาระที่ปรับปรุง

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

เพิ่มหน่วย
กิตปฏิบัตแิ ละ
เพิ่มเนือ้ หากี่ยว
กับ
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
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ไนควิสและการควอนไตเซซั่น การมอดูเลตแอนะล็
อกพัล ส์ การมอดู เ ลตรหัสพัล ส์ (พีซีเ อ็ม ) การมอดู
เลตเดลต้า (ดีเอ็ม) การมัลติเพล็กซ์ หลักการเบือ้ งต้น
เกี่ ย วกั บ สายส่ ง การแพร่ ก ระจายคลื่ น วิ ท ยุ
ส่วนประกอบและการสื่อสารคลื่น ไมโครเวฟ การ
สื่อสารดาวเทียม การสื่อสารใยแก้วนาแสง
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
สาระที่ปรับปรุง
ทฤษฎีสุ่มไนควิสและการควอนไตเซซั่น การมอดูเลต
แอนะล็อกพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การ
มอดูเลตเดลต้า (ดีเอ็ม) เทคนิคมัลติเพล็กซ์ สายส่ง
เบือ้ งต้น การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ส่วนประกอบและ
การสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การ
สื่อสารใยแก้วนาแสง การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
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, introduction to modulator circuit
design, noises in analog communication, binary
baseband modulation, Nyquist's sampling theory
and quantization, pulse analog modulation, pulse
code modulation (PCM), delta modulation (DM),
multiplexing techniques, introduction to transmission
lines, radio wave propagation, microwave
components and communication, satellite
communications, optical communication, experiment
with course content
ปิดรายวิชา

262374 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory I
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การมอดู เ ลตสั ญ ญาณแอ
นะล็อก เอเอ็ม เอฟเอ็ม ลักษณะเฉพาะของสายน า
สั ญ ญาณ การหน่วงทางเวลาของสายน าสัญญาณ
การแมตช์อมิ พีแดนซ์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลต
สัญญาณดิจิทัล
Experiments about analog modulations, AM,
FM, transmission line characteristics, time delay of
transmission line, impedance matching, digital
modulations
คงเดิม
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)
Data Communication and Networking
Data Communication and Networking
หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบ
การสื่ อ สารข้ อ มู ล และระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล
เครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่า ยข้อมู ล
เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูลแบบชั้น
แบบชั้น โปรโตคอลและการส่งข้อมูลแบบจุด ต่ อจุด
โ ป ร โ ต ค อ ล แ ล ะ ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล แ บ บ จุ ด ต่ อ จุ ด
แบบจาลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบ
แบบจาลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการ
เครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการ
ส่งข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของข้ อมูล การ
ส่งข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของข้อมูล การ
ควบคุ ม ข้ อผิ ด พลาด ระบบเครื อข่า ยข้อ มู ล บริเ วณ
ควบคุ ม ข้ อผิ ด พลาด ระบบเครื อข่า ยข้อ มู ล บริเ วณ
เฉพาะที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการ
เฉพาะที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการ
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สาระที่ปรับปรุง
สื่ อ สาร การเลื อ กเส้ น ทางในเครื อ ข่า ยการสื่ อสาร
สื่ อ สาร การเลื อ กเส้ น ทางในเครื อ ข่า ยการสื่ อสาร
ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ข้ อ มู ล ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข้ อ มู ล แ บ บ ก ลุ่ ม เ ม ฆ
ข้ อ มู ล ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข้ อ มู ล แ บ บ ก ลุ่ ม เ ม ฆ
สถาปั ต ยกรรมและระบบของการสื่ อ สารข้ อ มู ล
สถาปั ต ยกรรมและระบบของการสื่ อ สารข้ อ มู ล
มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล
มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล
Introduction to data communications and
Introduction to data communications and
networks, layered network architecture, point- tonetworks, layered network architecture, point- topoint protocols and links, delay models in data
point protocols and links, delay models in data
networks, medium- access control protocols, flow
networks, medium- access control protocols, flow
control, error control, local area network, switching
control, error control, local area network, switching
network, routing in data networks, network security,
network, routing in data networks, network security,
cloud network, architecture and system, standards
cloud network, architecture and system, standards
เพิ่มหน่วย
262376 การสื่อสารดิจทิ ัล
3(3-0-6)
262376 การสื่อสารดิจทิ ัล
4(3-3-8)
กิตปฏิบัติ
Digital Communication
Digital Communication
ทบทวนความน่ า จะเป็ น และกระบวนการสุ่ ม
ทบทวนความน่ า จะเป็ น และกระบวนการสุ่ ม
ช่องสัญญาณ แถบความถี่ไนควิสต์น้อยที่สุด การ
ช่องสัญญาณ แถบความถี่ไนควิสต์น้อยที่สุด การ
ตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาว
ตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาว
แบบบวก การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล ซิกมาเดลต้า
แบบบวก การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล ซิกมาเดลต้า
การวิเคราะห์ประสิทธิภ าพ การซิง โครไนเซซั่น อี
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การซิงโครไนเซซั่น อีเคว
เควไลเซซั่น หลั ก การเบื้ องต้น ของทฤษฎี ข่า วสาร
ไลเซซั่ น เบื้ อ งต้ น ของทฤษฎี ข่ า วสารข้ อ มู ล การ
ข้ อ มู ล การเข้ า รหั ส แหล่ ง ก าเนิ ด การเข้ า รหั ส
เข้ารหัสแหล่งกาเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบ
ช่องสัญญาณ ระบบช่องสัญญาณและคลื่นพาห์แบบ
ช่องสัญญาณและคลื่นพาห์แบบหลายทาง เทคนิค
หลายทาง เทคนิคการกระจายสเปกตรัม การจาง
การกระจายสเปกตรัม การจางหายของสัญญาณ
หายของสัญญาณจากการแพร่หลายเส้นทาง
จากการแพร่ ห ลายเส้ น ทาง การทดลองเกี่ ย วกั บ
Review of probability and random process,
เนือ้ หาวิชา
signal space, minimum Nyquist bandwidth, signal
Review of probability and random process,
detections, AWGN, digital modulation techniques,
signal space, minimum Nyquist bandwidth, signal
sigmadelta,
performance
analysis,
detections, additive white Gaussian noise (AWGN),
synchronization, equalization, introduction of
digital modulation techniques, sigma- delta,
information theory, source coding, channel coding,
performance analysis, synchronization, equalization,
multichannel and multicarrier systems, spread
introduction of information theory, source coding,
spectrum techniques, multipath fading channels
channel coding, multichannel and multicarrier
systems, spread spectrum techniques, multipath
fading channels, experiment with course content
262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
1(0-3-2)
ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมสื่อสาร
Computer Programming and Application
Software for Communication Engineering
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละการใช้
โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า

ปิดรายวิชา
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สื่อสาร โปรแกรมประยุกต์เพื่อการคานวณและการ
จาลอง
Computer programming and application
softwares related to electrical communication
engineering, application software for calculation and
simulation
262477 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2)
Communication Engineering
Laboratory II
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล
คุณสมบัติของการกระจายคลื่นของสายอากาศแบบ
ลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศ
แบบอูดะ-ยากิ สายอากาศแบบล็อก-พิริออดิก
สายอากาศแบบแอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโค
รสตริพ 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)
262478 วิศวกรรมสายอากาศ
4(3-3-8)
Antenna Engineering
Antenna Engineering
ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม แหล่งกระจายคลื่นทุก
ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม แหล่งกระจายคลื่นทุก
ทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและ
ทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและ
อัตราขยาย ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์
อัตราขยาย ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์
ขาเข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่านของฟริส การ
ขาเข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่านของฟริส การ
กระจายคลื่นจากส่วนกระแส ผลกระทบเนื่องจาก
กระจายคลื่นจากส่วนกระแส ผลกระทบเนื่องจาก
พื้นดิน คุณสมบั ติข องการกระจายของสายอากาศ
พื้น ดิน คุณสมบั ติข องการกระจายของสายอากาศ
แบบเส้น สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบยา
แบบเส้น สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบยา
กิ - อู ด ะและ สายอากาศแบบล็ อ ก -พิ ริ อ อดิ ก
กิ - อู ด ะแ ล ะส ายอาก าศแ บ บ ล็ อก - พิ ริ อ อดิก
สายอากาศยุคใหม่สาหรับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
สายอากาศแบบช่อ งเปิ ด สายอากาศไมโครสตริป
การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ
สายอากาศยุคใหม่สาหรับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ การทดลองเกี่ยวกับ
Basic definitions and theory, isotropic point
เนือ้ หาวิชา
source, power and field patterns, directivity and
Basic theories and definitions, isotropic point
gain, efficiency, polarization, input impedance and
source, power and field patterns, directivity and
bandwidth, Friis transmission equation, radiation
gain, efficiency, polarization, input impedance and
from current elements, ground effects, radiation
bandwidth, Friis transmission equation, radiation
properties of wire antenna, array antenna, Yagifrom current elements, ground effects, radiation
Uda antenna and log- periodic antenna, aperture
properties of wire antenna, array antenna, Yagiantenna, microstrip antenna, modern antenna for
Uda antenna and log- periodic antenna, aperture

สาระที่ปรับปรุง
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กิตปฏิบัติ
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current applications, antenna characteristics
measurement
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antenna, microstrip antenna, modern antenna for
current applications, antenna characteristics
measurement, experiment with course content
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สาย
ส่งไมโครเวฟและท่อนาคลื่น การวิเคราะห์โครงข่าย
ไมโครเวฟ อิ ม พิ แ ดนซ์ แรงดั น สมมู ล และกระแส
สมมู ล เมทริ ก ซ์ เ อส กราฟการไหลสั ญ ญาณ การ
แมทช์และปรับค่าอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์
ตั ว แบ่ ง พลั ง งานและไดเรคชั น นอล คั ป เปลอร์ ตั ว
กรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด
ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายไมโครเวฟ พื้นฐานการ
วัดค่าไมโครเวฟ 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- topoint microwave link, radar system, microwave
propagation, basic of microwave measurement,
applications
262480 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
262480 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
Optical Communication
ท่อนาคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไข
ท่อนาคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไข
การแพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและชนิดของเส้นใย
การแพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและชนิดของเส้นใย
แก้วนาแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วนาแสง การ
แก้วนาแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วนาแสง การ
ผลิตเส้นใยแก้วนาแสง ชนิดของสายใยแก้วนาแสง
ผลิต เส้น ใยแก้วน าแสง ชนิด ของสายใยแก้วน าแสง
การส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนาแสง การรับสัญญาณ
การส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนาแสง การรับสัญญาณ
ผ่านใยแก้วนาแสง การลดระดับของสัญญาณ การ
ผ่านใยแก้วนาแสง การลดระดับของสัญญาณ การ
ลดทอนและการกระจายของแสงในการเชื่อมต่อใย
ลดทอนและการกระจายของแสงในการเชื่อมต่อใย
แก้วนาแสง ตัวทวนสัญญาณและตัวขยายสัญญาณ
แก้วนาแสง ตัวทวนสัญญาณและตัวขยายสัญญาณ
ในใยแก้วนาแสง การคานวณการเชื่อมต่อสัญญาณ
ในใยแก้วนาแสง การคานวณการเชื่อมต่อสัญญาณ
การมัลติเพล็กซ์ในระบบการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง
การมัลติเพล็กซ์ในระบบการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของเทคโนโลยี ใ นการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
เทคโนโลยี ใ นการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ภาพ และเสี ย งเป็ น
ภาพ และเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านใยแก้วนาแสง
สัญญาณแสงผ่านใยแก้วนาแสงเบือ้ งต้น
Cylindrical dielectric waveguides and
Cylindrical dielectric waveguides and
propagating conditions, structure and types of
propagating conditions, structure and types of
optical fiber, optical fiber parameters, optical fiber
optical fiber, optical fiber parameters, optical fiber
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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
262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
Communication Network and Transmission
Lines
การสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย โครงข่าย
ก า รสื่ อ ส ารแ บ บมีสาย ค วาม สั ม พั น ธ์ เ มตริ ก
Y,Z,F,G,H วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลง
โครงข่าย ปริมาณการส่งผ่าน เทคนิควงจรการส่ง
สั ญ ญาณ ตั ว กรองคลื่ น ตั ว ลดทอน การแมตช์
อิ ม พี แ ดนซ์ ทฤษฎี ส ายส่ง สมการ วิ ธี แ ก้ปั ญ หา
ส าหรั บ ความถี่ ต่ า ความถี่ ก ลาง และความถี่ สู ง
ค่าคงที่อัน ดั บ หนึ่ง และอัน ดั บ สอง คลื่น ตกกระทบ
และคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณสมบัติของ
สายส่ง สายส่งที่มีการสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย
การสะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ สัญญาณ
รบกวนกันเองจากต้นทางของสัญญาณและปลายทาง
ข อ ง สั ญ ญ า ณ ก า ร ส่ ง สั ญ ญ า ณ ที่ แ ต ก ต่ า ง
องค์ป ระกอบของสาย ชนิด ของสาย 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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
สาระที่ปรับปรุง
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 fiber to the x
(FTTx)
ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือกงาน
ไฟฟ้าสื่อสาร
และ
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
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262484 การสื่อสารไร้สายและเคลือ่ นที่
3(3-0-6)
Wireless and mobile Communication
ระบบการสื่ อ สารไร้ ส าย คุ ณ ลั ก ษณะและ
ผลกระทบของการแพร่ ข องสั ญ ญาณวิ ท ยุ เทคนิค
การมอดูเลต การเข้ารหัสสัญญาณ การเข้ารหัสช่อง
สัญญาณไดเวอร์ซิตี้ เทคนิคการมัลติเพลกซ์ สาหรับ
การสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย
IEEE 802.11 และ IEEE 802.15 หลักการ ของระบบ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส่ ว นประกอบในการเชื่ อ มต่ อ
สาหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การนาความถี่กลั บ
มาใช้ใหม่ ระบบเซลลู ล่า ร์ วิธีก ารเข้า ถึง หลายทาง
และการจัดการคลื่นรบกวน ความจุของช่องสัญญาณ
ไร้สาย ความจุของช่องสัญญาณแบบผู้ใช้หลายราย
ระบบหลายขาเข้าและหลายขาออก มาตรฐานของ
การสื่อสารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปัจจุบัน 3G 4G
5G และถัดไปหลังจากนั้น
Wireless communication system, characteristics
and impacts of radio propagation, modulation
techniques, signal coding, diversity channel coding,
multiplexing techniques for wireless communication,
IEEE 802.11 and IEEE 802.15 wireless
communication standard, principles of mobile
communication system, interconnection components
for mobile communication system, frequency reuse,
cellular systems, multiple access and interference
management, capacity of wireless channels,
multiuser capacity, MIMO system, standards of
current mobile communication, 3G, 4G, 5G and
beyond
262489 แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณ 3(2-3-6)
ราคา
Electrical Engineering Drawing and Cost
Estimation
การเขี ย นแบบไฟฟ้ า สื่ อ สารและข้ อ ก าหนด
ประกอบแบบ การประมาณปริ ม าณ รู ป แบบการ
เตรี ย มข้ อ มู ล ราคาพื้ น ฐาน ราคาแรงงาน การ
ปรั บ แต่ ง ราคา การวิ เ คราะห์ท างด้า นแรงงานและ
ตั ว อย่ า งการประมาณราคา ศึ ก ษาและปฏิ บั ติก าร
เกี่ ย วกั บ การเขี ย นแบบแบบไฟฟ้ า สื่ อ สารด้วย
คอมพิวเตอรช่วยออกแบบ
Electrical communication and specification,

สาระที่ปรับปรุง
ปรับชื่อและ
เนือ้ หาวิชา
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2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชางานไฟฟ้ากาลัง
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิศวกรรมควบคุม
262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ

3(3-0-6)

Sensors and Transducers
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวั ด และอุ ป กรณ์
ควบคุม ตัวแปลงแบบแอนะลอกและดิจิทัล เทคนิค
การวัดแรงดัน อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง การวัด
การไหลของของไหลรวมถึง มิ เ ตอร์ป ฐมภู มิ มิ เ ตอร์
ทุ ติ ย ภู มิ แ ละวิ ธี ก ารพิ เ ศษ การวั ด อุ ณ หภู มิ ร วมถึ ง
วิธีก ารที่ไม่ ใช่ไฟฟ้า วิธีก ารไฟฟ้า และวิธีก ารแผ่รังสี
รู ป แบบของการวั ด ระดั บ ของเหลว การวั ด ระดั บ
ของเหลวโดยตรง การวั ด ระดั บ ของเหลวโดยอ้อม
รวมถึ ง วิ ธี ค วามดั น อุ ท กสถิต วิ ธี ท างไฟฟ้า และวิธี
พิเศษ 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 การควบคุมสาหรับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (3-0-6)
Control in Power Electronics
วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบพี ดั บ บลิ ว เอ็ ม
หลั ก การควบคุ ม วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบพี
ดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสาหรับวงจรแปลง
ผันกาลังไฟฟ้าแบบแหล่งจ่า ยแรงดัน การควบคุม พี
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estimate quantity, patterns of data preparation,
fundamental prices, labor prices, modify price units,
analysis of labor and price estimation examples,
study and practice of electrical communication
drawing by computer-aided design (CAD)
2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนงานทีต่ รงกับงานในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
1) งานไฟฟ้ากาลัง
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต ดังนี้

สาระที่ปรับปรุง

ลดลง 9 หน่วยกิต
ปรับเป็น 7 กลุ่ม
วิชา

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
ระบบควบคุม
อัตโนมัติ

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มยานยนต์
ไฟฟ้า
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ดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเร
คติไฟร์เออร์ การควบคุมวงจรแปลงผันกาลัง ไฟฟ้า
แบบพีดับบลิวเอ็มด้วยการควบคุมแบบชาญฉลาด
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 ระบบอัตโนมัตใิ นอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Automation Systems
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม ใ น
อุตสาหกรรม เงื่อนไขสั ญ ญาณแอนะล็ อก เงื่อนไข
สัญญาณดิจิทัล ตัวตรวจรู้และตัวแปลง ตัวควบคุม
แอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมลาดับ ตัว
ควบคุมตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การทา
โปรแกรมพี แ อลซี การต่ อ ประสานพี แ อลซี การ
ประยุกต์พแี อลซีในระบบอัตโนมัติ
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 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Machine Design
การออกแบบสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ส าหรั บ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล เ ช่ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม เ ข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ของ ขนาดและพิกัดของเครื่องจักรกล
การแนะนาหลักการและเทคนิคของการออกแบบการ
พันอย่างเหมาะสม เทคนิคการออกแบบเครื่องจักรกล
แบบแม่เหล็กถาวรและการคานวณค่าความเหนี่ยวนา
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
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ท า ง ไ ฟ ฟ้ า
คุณลักษณะของโหลดชนิดต่างๆ ขอบเขตการทางาน
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สาระที่ปรับปรุง

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
ระบบควบคุม
อัตโนมัติ

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่ม
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและการ
ขับเคลื่อน

ย้ายไปเป็นวิชา
บังคับเฉพาะ
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ของการขับเคลื่อน วิธีการต่างๆของการหยุดมอเตอร์
การส่งกาลังและการเลือกขนาด คุณลักษณะแรงบิดความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ การขับเคลื่อน
ม อเ ต อร์ ก ระแ ส ตรง ก ารขั บ เค ลื่ อ นม อเตอร์
กระแสสลั บ ระบบขั บ เคลื่ อ นแบบเซอร์ โ ว การ
ประยุกต์การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
Electric drive components, load characteristics,
operating region of drives, braking methods of
motors, power transmission and sizing, torquespeed characteristics of electric motors, DC motor
drives, AC motor drives, servo drives systems,
applications of drives in industrial automation
262431 การควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Control
ทฤษฎีพื้นฐานของการชักตัวอย่างและการควอน
ไทช์ การวิ เ คราะห์ โ ดเมนความถี่ การแปลงซี
ผลตอบสนองชั่วครู่และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดของ
ระบบ หลั ก เกณฑ์ ก ารแปลงแอนะล็ อ กเป็ น ดิ จิ ทั ล
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร แ ป ล ง ดิ จิ ทั ล เ ป็ น แ อ น ะ ล็ อ ก
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุมข้อมูล
ชักตัวอย่าง การวิเคราะห์ปริภูมิสถานะ สมการปริภูมิ
สถานะ 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
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์
ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด
คอนเวอร์เตอร์กาลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกักเก็บพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัด
ประจุแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า วิธีการควบคุม
กาลังไฟฟ้าและการจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า
Introduction to electric vehicles, hybrid electric
vehicles, plug- in hybrid electric vehicles, power
converters and electric motor drives, electric vehicle
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สาระที่ปรับปรุง

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่ม
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและการ
ขับเคลื่อน

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มยานยนต์
ไฟฟ้า
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energy storage systems, electric vehicle battery
charging, vehicular power control strategy and
energy management
262454 การประมาณและออกแบบ
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้า
Electrical Estimation and System Design
แบบระบบไฟฟ้ า และข้ อ ก าหนดประกอบแบบ
แผนภาพเส้ น เดี ย ว แผนภาพไรเซอร์ แ ละแผนภาพ
รีเลย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่า งฉุก เฉิน และโคมไฟฟ้า ป้า ยทางออก
การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรียมข้อมูล ราคา
พื้ น ฐาน ราคาแรงงาน การปรั บ แต่ ง ราคา การ
วิเคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณ
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
262459 วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 3(3-0-6)
Power Switching Converters
พื้นฐานของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
ชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิงชนิด
มีหม้อแปลง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบอินเตอร์
ลีฟ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตช์คาปาซิเตอร์
การควบคุ ม วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบสวิต ชิง
การวิ เ คราะห์ ท างพล วั ต รข องวง จรแป ล ง ผั น
ก าลั ง ไฟฟ้าแบบสวิตชิง การจาลองการท างานของ
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การออกแบบ
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
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
262497 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม 3(3-0-6)
Selected Topics in Control Engineering
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สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มยานยนต์
ไฟฟ้า

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มระบบ
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การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิศวกรรมควบคุม การค้น คว้า การรวบรวมข้อ มู ล
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การน าเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case study
in control engineering area, studying, collecting
data, analyzing and synthesizing, presenting,
discussing and answering question
กลุ่มวิศวกรรมพลังงาน
262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Machine Design
การออกแบบสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ส าหรั บ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล เ ช่ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม เ ข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ของ ขนาดและพิกัดของเครื่องจักรกล
การแนะนาหลักการและเทคนิคของการออกแบบการ
พันอย่างเหมาะสม เทคนิคการออกแบบเครื่องจักรกล
แบบแม่เหล็กถาวรและการคานวณค่าความเหนี่ยวนา
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
262441 ยานยนต์ไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Vehicles
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์
ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด
คอนเวอร์เตอร์กาลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกักเก็บพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัด
ประจุแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า วิธีการควบคุม
กาลังไฟฟ้าและการจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า
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
262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
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สาระที่ปรับปรุง
ควบคุมอัตโนมัติ

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่ม
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและการ
ขับเคลื่อน

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
กลุ่มยานยนต์
ไฟฟ้า

ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะเลือก
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ปริม าณการแผ่รัง สีท างแม่เ หล็ กไฟฟ้า ปริม าณ
แสงสว่า ง แสงและสีข องแสง หลอดไฟฟ้า และดวง
โคมไฟฟ้ า การวั ด แสงสว่ า ง การควบคุ ม แสง
คุณสมบัติทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การคานวณและ
ออกแบบระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
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
แบบระบบไฟฟ้ า และข้ อ ก าหนดประกอบแบบ
แผนภาพเส้ น เดี ย ว แผนภาพไรเซอร์ แ ละแผนภาพ
รีเลย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่า งฉุก เฉิน และโคมไฟฟ้า ป้า ยทางออก
การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรียมข้อมูล ราคา
พื้ น ฐาน ราคาแรงงาน การปรั บ แต่ ง ราคา การ
วิเคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณ
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
262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Smart Grid
สมาร์ต กริด เบื้องต้น โครงสร้า งของสมาร์ตกริด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมาร์ตมิเตอร์
การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ
สะสมพลั ง งาน การบริ ห ารจั ด การพลั ง งานและ
ควบคุมในสมาร์ตกริด
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)
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Distributed Generation Systems
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การผลิ ต ไฟฟ้ า แบบ
กระจาย เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า แบบกระจาย
เทคโนโลยี แ บบทั่ ว ไปและพลั ง งานหมุ น เวี ย น การ
เชื่ อ มโยงกริ ด ผลกระทบทางเทคนิ ค ของการผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย
โพรไฟล์แรงดัน ความเชื่อถือได้ การป้องกัน การไหล
ของโหลด 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
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบพลั ง งานและ
ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของทรัพยากร
หมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบ
ทั่ ว ไปกั บ พลั ง งานหมุ น เวี ย น เทคโนโลยี พ ลั ง งาน
หมุ นเวียน เช่น ดวงอาทิต ย์ ลม มวลชีวภาพ ความ
ร้อนใต้พิภ พ แก๊ส ชีวภาพ ขยะชุ ม ชน พลั ง งานคลื่น
เซลล์เชื้อเพลิง ตัวสะสมพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับ
และนโยบายด้ า นพลั ง งานหมุ น เวี ย น ลั ก ษณะทาง
เศรษฐศาสตร์
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
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน
หลั ก การของประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานในอาคารและ
อุ ต สาหกรรม การจั ด การโหลด กฎหมายและ
ข้อบังคับของการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และ
การจั ด การพลั ง งานในอาคารและอุ ต สาหกรรม
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เทคนิคการใช้ประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสงสว่าง
ระบบทาความร้อนและระบายอากาศและปรับอากาศ
(เอชวีเอซี) มอเตอร์อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงาน
ร่ ว ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการวิ เ คราะห์ ท าง
เศรษฐศาสตร์
Fundamental of energy efficiency, principle of
energy efficiency in building and industry, load
management, laws and regulations of energy
conservation, energy management and analysis in
building and industrial, technical aspects to use
energy efficiently in lighting systems, heating and
ventilating and air- conditioning ( HVAC) systems,
industrial motor, co- generation, energy
conservations and economic analysis
262498 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6)
Selected Topics in Energy Engineering
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิศวกรรมพลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การน าเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case
study in energy engineering area, studying,
collecting data, analyzing and synthesizing,
presenting, discussing and answering question
กลุ่มวิศวกรรมกาลัง
262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical Estimation and System Design
แบบระบบไฟฟ้ า และข้ อ ก าหนดประกอบแบบ
แผนภาพเส้ น เดี ย ว แผนภาพไรเซอร์ แ ละแผนภาพ
รีเลย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่า งฉุก เฉิน และโคมไฟฟ้า ป้า ยทางออก
การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรียมข้อมูล ราคา
พื้ น ฐาน ราคาแรงงาน การปรั บ แต่ ง ราคา การ
วิเคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณ
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,
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labor prices, modify price units, analysis of labor and
price estimation examples
262455 การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
ในระบบไฟฟ้ากาลัง
Computer Analysis inElectricalPower System
การจาลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้ากาลัง การ
วิ เ คราะห์ ก ารไหลโหลด การศึ ก ษาระบบที่ เ กิ ด
ความผิด พร่อง การจาลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้ า
กาลัง การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ า ก าลั ง การ
ทดลองเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การ
ประยุ ก ต์ ใ นระบบไฟฟ้ า ก าลั ง และการจ าลอง
กรณีศกึ ษา
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
สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการบาดเจ็บ ไฟฟ้า
ดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้า
สถิต (อีเ อสดี) ประกายไฟจากอาร์กไฟฟ้าและการ
ป้องกัน การแยกทางไฟฟ้า การต่อลงดินในทางปฏิบตั ิ
การต่อฝากและการชิลด์ การทดสอบความปลอดภัย
ทางไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น วงจร แนวทางความ
ปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า ส าหรั บ ระบบแรงดั น ต่ าและ
แรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทางาน
Electrical Hazards and safety measures, causes
of electrical accidents and injuries, electric shock,
step and touch potentials, electrostatic discharge
( EDS) , electrical arc flash and protection, electrical
isolation, practical grounding, bonding and shielding,
electrical safety testing, circuit protection devices,
electrical safety guidance for low-voltage and highvoltage systems, electrical safety in the workplaces
262457 การป้องกันฟ้าผ่า
3(3-0-6)
Lightning Protection
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ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จฟ้าผ่า
ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน
ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกัน
ฟ้าผ่าเสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสูงและกระแส
สูง แบบจาลองลาฟ้าผ่าย้อนสาหรับการประยุกต์ด้าน
วิศวกรรม
Lightning parameters, protection against
lightning surges, external lightning protection
system, Internal lightning protection system,
lightning protection of transmission lines, lightning
protection of telecommunication towers, highvoltage and high-current testing, return stroke
models for engineering applications
262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง 3(3-0-6)
Artificial Intelligence Techniques in Power
Systems
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับวิธีปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
ฐานความรู้ ฟัซซีลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม การ
ค านวณเชิ ง วิ วั ฒ นาการ ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรม
ระบบฐานความรู้ ส าหรั บ การแสดงสภาวะ วิ ธี
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการควบคุมแรงดันและการ
ควบคุมความถี่ วิธีปัญญาประดิษฐ์สาหรับระบบการ
ป้องกัน โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการประมาณ
ความปลอดภัยสถิต การวางแผนซ่อมบารุงส าหรับ
โครงข่ายสายส่งกาลังโดยใช้การโปรแกรมพันธุกรรม
ระบบอัจฉริยะส าหรับ การพยากรณ์ค วามต้องการ
ไฟฟ้า
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
262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Smart Grid
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สมาร์ต กริด เบื้องต้น โครงสร้า งของสมาร์ตกริด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมาร์ตมิเตอร์
การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ
สะสมพลั ง งาน การบริ ห ารจั ด การพลั ง งานและ
ควบคุมในสมาร์ตกริด
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
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การผลิ ต ไฟฟ้ า แบบ
กระจาย เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า แบบกระจาย
เทคโนโลยี แ บบทั่ ว ไปและพลั ง งานหมุ น เวี ย น การ
เชื่ อ มโยงกริ ด ผลกระทบทางเทคนิ ค ของการผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย
โพรไฟล์แรงดัน ความเชื่อถือได้ การป้องกัน การไหล
ของโหลด 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
262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Power
Engineering
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศกึ ษา ในสาขาที่เกีย่ วข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ การ
อภิปราย 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
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การตรวจวัดการเสื่อมสภาพเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ความผิดปกติที่เกิดในระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรกล
ไฟฟ้ า ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ในระบบกลไกลของ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ ค วามผิ ด ปกติ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ด้ ว ยสั ญ ญาณทางไฟฟ้ า การ
วิ เ คราะห์ ค วามผิ ด ปกติ เ ครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ด้ ว ย
สัญญาณการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์ความผิดปกติ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยสัญญาณเสียง การวิเคราะห์
ความผิดปกติเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิ การ
ประยุก ต์ใช้ปั ญ ญาประดิษ ฐ์วิเคราะห์ความผิดปกติ
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Deterioration measurement of electrical
machinery, malfunctions caused in electrical system
of electrical machines, malfunctions occurring in
mechanical system of electrical machines, analysis
of electrical mechanical faults by electrical signals,
analysis of electrical mechanical faults by vibration
signals, analysis of electrical mechanical faults by
sound signals, analysis of electrical mechanical
faults by temperatures, application of artificial
intelligence to analyze electrical mechanical faults
262422 การประยุกต์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Electrical Machines Applications
ประสิทธิภาพและการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า
เฟสเดียวและสามเฟส การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
การขนานและการบ ารุ ง รั ก ษาเชิง ป้อ งกัน ของหม้ อ
แปลงไฟฟ้ า ประสิ ท ธิ ภ าพและการสู ญ เสี ย ของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมความเร็ว
รอบและการควบคุ ม แรงดั น ขั้ ว ของเครื่ อ งจั ก รกล
ไฟฟ้ากระแสตรง ประสิทธิภาพและการสูญเสียของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนาและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ซิงโครนัส การเริ่มหมุนและการควบคุมเครื่องจักรกล
ไฟฟ้ า การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ด้ ว ยวงจร
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์กาลัง การประยุก ต์ใช้เ ครื่องจักรกล
ไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรม การเกษตร และยานยนต์
ไฟฟ้า
Efficiency and losses of single phase and
three-phase transformers, transformer testing,
parallel operation and preventive maintenance of
transformer, efficiency and losses of DC machines,
speed control and terminal-voltage control of DC
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machines, efficiency and losses of induction
machines and synchronous machines, starting and
control of electrical machines, control of electrical
machines with power electronic circuits, applications
of electrical machines in industrial systems,
agriculture, and electric vehicles
262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Machine Design
การออกแบบสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ส าหรั บ
เครื่องจักรกล ความสัมพันธ์ของขนาดและพิกัดของ
เครื่องจักรกล หลักการและเทคนิคของการออกแบบ
การพั น อย่ า งเหมาะสม เทคนิ ค การออกแบบ
เครื่องจักรกลแบบแม่เหล็กถาวรและการคานวณค่า
ความเหนี่ยวนา
Electromagnetic design of rotating machines,
relationship between dimensions and rating of
machines, optimal principles and techniques of
winding design, techniques for permanent magnet
machines design, representative winding reactance
calculation
262431 การควบคุมดิจิทัลสาหรับ
3(2-3-6)
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Digital Control for Electric Drives
แบบจ าลองระบบควบคุ ม ดิ จิ ทั ล วิ ธี ก ารชั ก
ตัวอย่างและวิธีการควอนไทช์ การแปลงแอนะล็อก
เป็นดิจิทัล การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การแปลง
ซี การวิเคราะห์ปริภูมิซี เสถียรภาพของระบบควบคุม
ดิ จิ ทั ล ตั ว ควบคุ ม และการออกแบบตั ว ควบคุ ม ใน
ระบบควบคุมดิจิทัล การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล
สาหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ
ระบบขับ เคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลั บ ทดลอง
เกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Modeling of digital control systems, sampling
and quantization methods, analog to digital
transformation, digital to analog transformation, Ztransforms, Z-domain analysis, stability of digital
control systems, controller and controller design in
digital control systems, digital controller design for
DC motor drive and AC motor drive systems,
experiment with course content
กลุ่มพลังงานไฟฟ้า

สาระที่ปรับปรุง
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262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Smart Grid
สมาร์ต กริด เบื้องต้น โครงสร้า งของสมาร์ตกริด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมาร์ตมิเตอร์
การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ
สะสมพลั ง งาน การบริ ห ารจั ด การพลั ง งานและ
ควบคุมในสมาร์ตกริด
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
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเบื้องต้น เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยีแบบทั่วไปและ
พลังงานหมุนเวียน การเชื่อมโยงกริด ผลกระทบทาง
เทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจ่าย
ไฟฟ้า ความสูญเสีย โพรไฟล์แรงดัน ความเชื่อถือได้
การป้องกัน การไหลของโหลด สมาร์ตกริด ลักษณะ
ทางเศรษฐศาสตร์
Introduction to distributed generation,
technologies of distributed generation, conventional
and renewable technologies, grid interconnection,
technical impacts 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
ระบบพลั งงานและทรัพยากรพลั งงานหมุนเวียน
เบื้ อ งต้ น ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรหมุ น เวี ยน ความ
แตกต่ า งของเทคโนโลยี พ ลั ง งานแบบทั่ ว ไปกั บ
พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ดวง
อาทิ ต ย์ ลม มวลชี ว ภาพ ความร้ อ นใต้ พิ ภ พ แก๊ ส
ชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง ตัว
สะสมพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายด้าน
พลังงานหมุนเวียน ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
Introduction to energy systems and renewable
energy resources, potential of renewable resources,
difference of conventional and renewable energy
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technologies, renewable technologies, 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(2-3-5)
Energy Conservation and Management
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน
หลั ก การของประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานในอาคารและ
อุ ต สาหกรรม การจั ด การโหลด กฎหมายและ
ข้อบังคับของการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และ
การจั ด การพลั ง งานในอาคารและอุ ต สาหกรรม
เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบ
แสงสว่า ง การท าความร้อนและการระบายอากาศ
แ ล ะระบ บ ป รั บ อาก าศ (เ อชวี เ อซี ) ม อเตอร์
อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การวัดและการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และการ
จัดการพลังงาน
Fundamental principles of energy efficiency,
principles 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, measures and
economics analysis for energy conservation and
management
กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า
262425 การควบคุมสาหรับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (3-0-6)
Control in Power Electronics
วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบพี ดั บ บลิ ว เอ็ ม
หลั ก การควบคุ ม วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบพี
ดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสาหรับวงจรแปลง
ผันกาลังไฟฟ้าแบบแหล่งจ่า ยแรงดัน การควบคุม พี
ดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเร
คติไฟร์เออร์ การควบคุมวงจรแปลงผันกาลัง ไฟฟ้า
แบบพีดับบลิวเอ็มด้วยการควบคุมแบบชาญฉลาด
PWM converters, control strategies for PWM
converters, PWM techniques for voltage source
converters, control of PWM inverter, control of PWM
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rectifiers, intelligent control for power converters
262441 ยานยนต์ไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electric Vehicles
ความรู้เ บื้องต้นเกี่ยวกับ ยานยนต์ไฟฟ้า ยาน
ยนต์ไฟฟ้า แบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้า แบบปลั๊ ก อิน
ไฮบริ ด คอนเวอร์ เ ตอร์ ก าลั ง และการขั บ เคลื่ อ น
มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้า การอัดประจุแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
วิธีการควบคุมกาลังไฟฟ้าและการจัดการพลัง งานใน
ยานยนต์ไฟฟ้า การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
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, experiment with course
content
262459 วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 3(3-0-6)
Power Switching Converters
พื้นฐานของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบสวิ ต ชิ ง ชนิ ด มี ห ม้ อ
แปลง วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบอิ น เตอร์ ลี ฟ
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตช์คาปาซิเตอร์ การ
ควบคุม วงจรแปลงผัน ก าลัง ไฟฟ้า แบบสวิต ชิง การ
วิเ คราะห์ทางพลวัตรของวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า
แบบสวิตชิง การจาลองการทางานของวงจรแปลงผัน
กาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การออกแบบวงจรแปลงผัน
กาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
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
262496 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง 3(3-0-6)
Selected Topics in Power Electronics
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การน าเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถาม
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สาระที่ปรับปรุง
Selecting interesting or current topic or case
study in power electronics area, studying, collecting
data, analyzing and synthesizing, presenting,
discussing and answering question
กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ
262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ
3(3-0-6) ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
Sensors and Transducers
การวัดและอุปกรณ์ควบคุมเบื้องต้น ตัวแปลงแบบ
แอนะลอกและดิจิทัล เทคนิคการวัดแรงดัน อุปกรณ์
วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของของไหลรวม
มิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์ทุติยภูมิและวิธีการพิเศษ การ
วั ด อุ ณ หภู มิ วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ใ ช่ ไ ฟฟ้ า วิ ธี ก ารไฟฟ้ า และ
วิธีการแผ่รังสี รูปแบบของการวัดระดับของเหลว การ
วัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดย
อ้อม วิธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพเิ ศษ
ตัวควบคุมในปัจจุบัน
Introduction to measurement and control
devices, analog and digital transducers, pressure
measurement techniques, differential pressure
transmitter, fluid flow measurement, primary
meters, secondary meters and special methods,
measurement of temperature, 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
262426 ระบบอัตโนมัตใิ นอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Automation Systems
การควบคุ ม ในอุ ต สาหกรรมเบื้ อ งต้ น เงื่ อ นไข
สัญญาณแอนะล็อก เงื่อนไขสัญญาณดิจิทัล ตัว รับรู้
และตั ว แปรสั ญ ญาณ ตั ว ควบคุ ม แอนะล็ อ ก ตั ว
ควบคุม ดิจิทั ล การควบคุม ล าดั บ ตั วควบคุม ตรรก
สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมพี
แอลซี การต่อประสานพีแอลซี การประยุกต์พีแอลซี
ในระบบอัตโนมัติ ทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Introduction to industrial control, analog signal
conditioning, digital signal conditioning, sensors and
transducers, analog controllers, digital controllers,
sequence control, programmable logic controllers

ปรับรูปแบบ
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา

164
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
( PLC) , PLC programming, PLC interfaces, PLC
applications in automation systems, experiment with
course content
262430 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Intelligent Control System
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการควบคุ ม และการ
ออกแบบระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ พืน้ ฐานของฟัซซี
ลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม เจนเนติกอัลกอริ
ทึ่ ม และการออกแบบวิ วั ฒ นาการ ระบบควบคุ ม
อัจฉริยะแบบร่วม เทคนิคการออกแบบระบบอัจฉริยะ
Introduction to principles of intelligent control
and control system design, fundamental of fuzzy
logic and artificial neural network, genetic algorithm
and evolutionary design, hybrid intelligent control
systems, intelligent system design techniques
262497 หัวข้อคัดสรรทางระบบควบคุม 3(3-0-6)
Selected Topics in Control System
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ
ควบคุมการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case
study in control system area, studying, collecting
data, analyzing and synthesizing, presenting,
discussing and answering question
กลุ่มระบบไฟฟ้ากาลัง
262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
Power Plant and Substation
เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้า
โรงไฟฟ้ า กั ง หั น แก๊ ส โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว ม
โรงไฟฟ้าพลังน้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน
หมุ น เวี ย น ชนิ ด ของสถานีไ ฟฟ้ า ย่ อ ย บริ ภั ณ ฑ์ ข อง
สถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไ ฟฟ้าย่อย สถานี
ไฟฟ้าย่อยอัตโนมั ติ การป้องกันฟ้าผ่าสาหรับ สถานี
ไฟฟ้าย่อย 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, types of
substation, substation equipments, substation

สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่
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layout, substation automation, lightning protection
for substation, grounding systems
262455 การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
ในระบบไฟฟ้ากาลัง
Computer Analysis in Electrical Power System
การจาลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้ากาลัง การ
วิ เ คราะห์ ก ารไหลโหลด การศึ ก ษาระบบที่ เ กิ ด
ความผิด พร่อง การจาลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้ า
กาลัง การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ า ก าลั ง การ
ทดลองเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การ
ประยุ ก ต์ ใ นระบบไ ฟฟ้ า ก าลั ง และการจ าลอง
กรณีศกึ ษา
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
262457 การป้องกันฟ้าผ่า
3(3-0-6)
Lightning Protection
ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จฟ้าผ่า
ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน
ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกัน
ฟ้าผ่าเสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสูงและกระแส
สูง แบบจาลองลาฟ้าผ่าย้อนสาหรับการประยุกต์ด้าน
วิศวกรรม
Lightning parameters, protection against
lightning surges, external lightning protection
system, internal lightning protection system,
lightning protection of transmission lines, lightning
protection of telecommunication towers, highvoltage and high-current testing, return stroke
models for engineering applications
262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง 3(3-0-6)
Artificial Intelligence Techniques in Power
Systems
วิ ธี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ บื้ อ งต้ น ระบบฐานความรู้
ฟัซซีลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม การคานวณเชิง
วิ วั ฒ นาการ ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรม ระบบ
ฐ า น ค ว า ม รู้ ส า ห รั บ ก า ร แ ส ด ง ส ภ า ว ะ วิ ธี
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ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการควบคุมแรงดันและการ
ควบคุมความถี่ วิธีปัญญาประดิษฐ์สาหรับระบบการ
ป้องกัน โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการประมาณ
ความปลอดภัยสถิต การวางแผนซ่อมบารุงส าหรับ
โครงข่ายสายส่งกาลังโดยใช้การโปรแกรมพันธุกรรม
ระบบอัจฉริยะส าหรับ การพยากรณ์ค วามต้องการ
ไฟฟ้า
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
กลุ่มระบบไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง
เปิดรายวิชาใหม่
262432 เทคโนโลยีขนส่งทางรางสาหรับ 3(3-0-6)
วิศวกรไฟฟ้า
Railway Technologies for Electrical Engineer
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของระบบขนส่ ง ทางรางที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรไฟฟ้ า ภาพรวมของระบบ
กาลังไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของการลาก
จูง ภาพรวมของระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรง
และกระแสสลับสาหรับรถไฟ หลักการระบบอาณัติ
สัญญาณและควบคุมรถไฟ
Basic knowledge of railway transportation
system related to electrical engineer, overview of
railway traction system, basic physics of traction,
overview of DC and AC power supply systems for
railways, principles of signaling and control for
railways
262443 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสาหรับ
3(2-3-6) เปิดรายวิชาใหม่
การขนส่งทางราง
Railway Traction Systems
ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างพืน้ ฐานระบบไฟฟ้า
กาลังสาหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลาก
จู ง รถไฟ ฟิ สิ ก ส์ พื้ น ฐานของการลากจู ง มอเตอร์
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กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบการ
ขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรงและ
มอเตอร์ ก ระแสไฟสลั บ วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้า
การมอดูเลตด้วยความกว้างของพัลส์ ระบบการเบรก
ทางกล ระบบการเบรกด้วยไดนามิกส์และรีเยนเนอเร
ทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กใน
การเคลื่ อ นที่ การรบกวนทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า การ
ทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
Basic knowledge of infrastructure railway
electrification, overview of railway traction system,
basic physics of traction, DC and AC motors, speed
control drive system of DC and AC motors, power
converters, pulse-width modulation (PWM),
mechanical breaking system, dynamic and
regenerative braking system, maglev technology,
electromagnetic interference (EMI), experiment with
course content
262444 ระบบไฟฟ้าสาหรับการขนส่งทางราง 3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Railway Electrification System
ภาพรวมของระบบจ่ายกาลังไฟฟ้าสาหรับรถไฟ
หลั ก การและการออกแบบระบบจ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า
กระแสไฟตรงสาหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการ
ออกแบบระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสไฟสลับสาหรับ
ลากจู ง รถไฟ การตั้ ง ค่ า รี เ ลย์ ป้ อ งกั น และการ
จัดลาดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลงดินและ
การต่ อ ฝาก การจ าลองคอมพิ ว เตอร์ ร ะบบจ่ า ย
กาลังไฟฟ้าสาหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพกาลังไฟฟ้า
ระบบควบคุม ประมวลผลและจัด เก็บ ข้ อมู ล ระบบ
กาลังไฟฟ้าเสริมและการซ่อมบารุง
Overview of power supply systems for railways,
principles and designs of DC traction power supply
system, principles and designs of AC traction power
supply system, protection relay setting and
coordination, earthling and bonding, computer
modeling of traction power supply system, power
quality, supervisory control and data acquisition
(SCADA), auxiliary power supply system and
maintenance
262445 ระบบอาณัตสิ ัญญาณสาหรับ
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
การขนส่งทางราง
Railway Signaling System
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ภาพรวมของระบบอาณั ติ สั ญ ญาณและการ
ควบคุ ม ส าหรั บ รถไฟ ระบบป้ อ งกั น การเดิ น รถไฟ
ระบบตรวจจั บ ต าแหน่ ง ของรถไฟ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม
การเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเม
โทรหรือรถไฟในเมือง กับรถไฟทางกล รถสินค้าและ/
หรื อ รถไฟความเร็ ว สู ง จุ ด สั บ ราง ประแจกล
ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุม
รถไฟ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ ระบบอ าณั ติ
สัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังและระบบอาณัติ
สั ญ ญาณส าหรั บ ระบบรถไฟ การวางแผนการ
ออกแบบและการเลื อ กเทคโนโลยี ร ะบบอาณั ติ
สัญญาณที่เหมาะสมสาหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ
Overview of signaling and control for railways,
train protection system, train detection system,
standards related to the signaling and train control,
signaling for metro, mainline, freight and/or high
speed line, turnout/crossovers/scissor, point
machine, signals, interlocking principles, train
supervision system, human factors, signaling onboard and wayside, signaling schematic diagram
and signaling configuration layout, design planning
and appropriate signaling technology for different
types of railways
กลุ่มออกแบบและความปลอดภัยทางไฟฟ้า
262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
ปริม าณการแผ่รัง สีท างแม่เ หล็ กไฟฟ้า ปริม าณ
แสงสว่า ง แสงและสีข องแสง หลอดไฟฟ้า และดวง
โคมไฟฟ้ า การวั ด แสงสว่ า ง การควบคุ ม แสง
คุณสมบัติทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การคานวณและ
ออกแบบระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
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
262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Safety
อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย
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สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการบาดเจ็บ ไฟฟ้า
ดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้า
สถิต (อีเ อสดี) ประกายไฟจากอาร์กไฟฟ้าและการ
ป้องกัน การแยกทางไฟฟ้า การต่อลงดินในทางปฏิบตั ิ
การต่อฝากและการชิลด์ การทดสอบความปลอดภัย
ทางไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น วงจร แนวทางความ
ปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า ส าหรั บ ระบบแรงดั น ต่ าและ
แรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทางาน
Electrical Hazards and safety measures, causes
of electrical accidents and injuries, electric shock,
step and touch potentials, electrostatic discharge
( ESD) , 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 highvoltage systems, electrical safety in workplaces
เปิดรายวิชาใหม่
262465 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-6)
Design and installation of solar power
generation systems
ทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการผลิต
ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ส่ ว นประกอบของ
ระบบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ รู ป แบบของระบบเซลล์
แ ส ง อาทิตย์ ข นาด ข อง ระบ บ ไฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น
แสงอาทิ ต ย์ การติ ด ตั้ ง ระบบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
มาตรฐานและการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
Solar energy resources, solar power
generation systems, solar system components,
photovoltaic system model, size of solar power
systems, solar cell system installations, solar cell
standards and tests
เปิดรายวิชาใหม่
262466 การตรวจสอบและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
3(2-3-6)
Inspection and Maintenance Electrical
System
การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและบริภั ณฑ์
ไฟฟ้า ระบบต่อลงดิน และระบบป้องกัน ฟ้า ผ่า การ
บารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบต่อ
ลงดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า การทดลองเกี่ยวกับ
เนือ้ หาวิชา
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กลุ่มวิชางานไฟฟ้าสื่อสาร
262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
3(2-3-6)
Creativity and Innovation for Community
บทน าสู่เ ครื่องยนต์น วัต กรรม กระบวนการคิ ด
อย่างสร้างสรรค์ การตีกรอบโจทย์ปัญหาของชุมชน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างวิ ศ วกรรมหรื อ สาขาที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การ
พั ฒ นาข้ อ เสนอโครงงานขนาดเล็ ก ส าหรั บ ผลิ ต
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
262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Electronics
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรการมอดู
เลตแอมพลิจูด วงจรการมอดูเลตความถี่ วงจรการ
มอดู เ ลตแบบดิ จิ ทั ล วงจรการสื่ อ สาร วงจรการ
เข้ า รหั ส วงจรการส่ ง แบบดิ จิ ทั ล วงจรสื่ อ สาร
เครือข่าย สายส่ง การแผ่ของคลื่น สายอากาศ ท่อนา
คลื่ น และเรดาร์ ไมโครเวฟและเลเซอร์ โทรทั ศ น์
เส้นใยนาแสง
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.
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สาระที่ปรับปรุง
Inspection of electrical installations and electrical
equipment, grounding system and lightning
projection system, maintenance of electrical systems
and electrical equipments, grounding system and
lightning projection system, experiment with course
content
2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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262473 การสื่อสารบรอดแบนด์
3(3-0-6)
Broadband Communication
หลั ก การของโครงข่ า ยการสื่ อ สารแบบบรอด
แบนด์ส าหรับ ระบบสลั บ วงจรของชุ ม สายโทรศัพท์
โทรศั พ ท์ แ บบวี โ อไอพี โครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
เครื อ ข่ า ยวงกว้ า ง เอที เ อ็ ม วี พี เ อ็ น เอฟดี ดี ไ อ ดี เ อ
สแอล และเทคนิค ในปั จจุบั น อิน เทอร์เ นท อิน ทรา
เนท เอสดี เ อช วิ ศ วกรรมทราฟิ ก และคุณ ภาพการ
บริการ เอฟไอทีเอช ระบบเครือข่ายไร้ส าย เครือข่าย
เชิงแสงแบบพาสซีฟ โครงข่ายดีดับเบิล้ ยูดีเอ็ม ทฤษฎี
ของการสื่อ สารผ่ า นสายไฟฟ้ า ส าหรั บ แถบความถี่
แคบ การสื่ อ สารแบบบรอดแบนด์ มาตรฐานของ
โครงข่ายบนพืน้ ฐานของการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
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
262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการคานวณ 3(3-0-6) 262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการคานวณ 3(3-0-6)
Introduction to Computational Intelligence
Introduction to Computational Intelligence
ภาพรวมของปั ญ ญาทางการค านวณ โครงข่ า ย
ภาพรวมของปัญญาทางการคานวณ โครงข่าย
ประสาทเทียม ฟัซซีลอจิก ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
ประสาทเทียม ฟัซซีล อจิก ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
และอื่น ๆ บทน าเกี่ยวกับ การเรียนรู้ข องเครื่ อ งจั ก ร
และอื่น ๆ บทน าเกี่ยวกับ การเรียนรู้ข องเครื่ อ งจั ก ร
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ ญาทางการค านวณในงาน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ ญาทางการค านวณในงาน
โครงข่ายโทรคมนาคม
โครงข่ายโทรคมนาคม
An overview of computational intelligence, artificial
Overview of computational intelligence, artificial
neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms,
neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms,
etc. An introduction of machine learning. Application
introduction of machine learning. Application of
of computational intelligence in telecommunications
computational intelligence in telecommunications
networks
networks
262476 การสร้างต้นแบบรวดเร็ว
3(2-3-6)
Rapid Prototype
การสร้ า งแบบจ าลอง 3 มิ ติ แ ละ 2 มิ ติ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ชว่ ย เทคโนโลยีการพิมพ์ต้นแบบรวดเร็ว
วิศวกรรมย้อนกลับ การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ย การ
ตัดและการแกะสลักด้วยเลเซอร์ การเขียนโปรแกรม
ควบคุมด้วยพีแอลซี การทดลองเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา

สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

คงเดิม

เปิดรายวิชาใหม่

172
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สายส่ง
ไมโครเวฟและท่ อ น าคลื่ น การวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ย
ไมโครเวฟ อิ ม พิ แ ดนซ์ แรงดั น สมมู ล และกระแส
สมมู ล เมทริ ก ซ์ เ อส กราฟการไหลสั ญ ญาณ การ
แมทช์และปรับค่าอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์
ตั ว แบ่ ง พลั ง งานและไดเรคชั น นอล คั ป เปลอร์ ตั ว
กรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด
ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายไมโครเวฟ พื้นฐานการ
วัดค่าไมโครเวฟ 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, pointto- point microwave link, radar system, microwave
propagation, basic of microwave measurement,
applications.
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3D and 2D modeling using computer aided
design, rapid prototyping printing technology,
reverse
engineering,
computer-aided
manufacturing, cutting and engraving using laser,
PLC programming, experiment with course content
ย้ายไปเป็นวิชา
เฉพาะบังคับงาน
ไฟฟ้าสื่อสาร

262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
Communication Network and Transmission
Lines
การสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย โครงข่าย
ก ารสื่ อ ส ารแ บ บมีสาย ค วาม สั ม พั น ธ์ เ มตริ ก
Y,Z,F,G,H วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลง
โครงข่าย ปริมาณการส่งผ่าน เทคนิควงจรการส่ง
สั ญ ญาณ ตั ว กรองคลื่ น ตั ว ลดทอน การแมตช์
อิ ม พี แ ดนซ์ ทฤษฎี ส ายส่ง สมการ วิ ธี แ ก้ปั ญ หา
ส าหรั บ ความถี่ ต่ า ความถี่ ก ลาง และความถี่ สู ง
ค่า คงที่อัน ดั บ หนึ่ง และอัน ดั บ สอง คลื่น ตกกระทบ
และคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณสมบัติของ
สายส่ง สายส่งที่ มีการสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย
การสะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ สัญญาณ
รบกวนกันเองจากต้นทางของสัญญาณและปลายทาง

คงเดิม
ย้ายมาจากวิชา
เฉพาะบังคับ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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262483 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication
หลั ก การพื้น ฐานของการสื่อสารดาวเทียม การ
คานวณมุมเงยและมุมทิศของสายอากาศภาคพื้นดิน
การคานวณอัตราส่วนคลื่นพาหะต่อสัญญาณรบกวน
ของส่ ว นเชื่ อ มโยงขาขึ้ น และขาลง การพั ฒ นาของ
ดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม เทคนิคการมัลติเพล็กซ์
อินเตอร์-มอดูเลชัน ระบบเอฟดีเอ็มเอและทีดีเอ็มเอ
ระบบยานอวกาศ สถานีภาคพื้นดิน หลักพื้นฐานการ
ออกแบบการสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย ม ระบบติ ด ตาม
ดาวเที ย ม ระบบโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม ตั ว ขยาย
สัญญาณรบกวนต่า ตัวขยายกาลังสูง วีเอสเอที เอ็ม
เอสเอที
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
สาระที่ปรับปรุง
ข อ ง สั ญ ญ า ณ ก า ร ส่ ง สั ญ ญ า ณ ที่ แ ต ก ต่ า ง
องค์ป ระกอบของสาย ชนิด ของสาย 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,
unshielded twisted pair, coaxial cable, current cable
standards
ปิดรายวิชา
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262484 การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication
ระบบการสื่ อ สารไร้ ส าย หลั ก การของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณลักษณะและผลกระทบของการ
แพร่ ข องสั ญ ญาณวิ ท ยุ เทคนิ ค การมอดู เ ลต การ
เข้ารหัส เสียง การเข้า รหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้
เทคนิคการมัลติเพลกซ์สาหรับการสื่อสารแบบไร้สาย
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ส า ห รั บ ร ะ บ บ
โทรศัพท์เ คลื่อนที่ มาตรฐานของการสื่อสารระบบ
โทรศัพท์เ คลื่อนที่ ในปั จจุบั น 3G 4G 5G และถัดไป
หลังจากนั้น ระบบเซลลูล่าร์ วิธีการเข้าถึงหลายทาง
และการจัดการคลื่นรบกวน ความจุของช่องสัญญาณ
ไร้สาย ความจุของช่องสัญญาณแบบผู้ใช้หลายราย
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, ๓ G, ๔ G, ๕ G 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
พื้นฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูลและ
การเข้ารหัสแหล่งกาเนิด ความจุช่องสัญญาณ รหัส
ด าเนินความยาวจากัด รหัส แก้ความผิดพลาดแบบ
บล็อกเชิงเส้น รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การมอดูเลต
รหัสเทรลิส วิทยาการเข้ารหัสลับ 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.
262488 การสื่อสารเชิงภาพ
3(3-0-6)
262488 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Visual Communications
Internet of Things

สาระที่ปรับปรุง
ปรับชื่อและ
เนือ้ หา และย้าย
ไปเป็นวิชา
เฉพาะบังคับ

ปิดรายวิชา

เปลี่ยนรายวิชา
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พื้ น ฐานของทั ศ นสื่ อ สารและโทรทศน์ ทฤษฎี
สารสนเทศ แบบจาลองระบบการมองเห็นของมนษย์
การเข้ารหัสภาพสองระดับ การเข้ารหัสภาพโดยใช้
การแปลง รูปแบบของวีดิทัศน์และการแทน การชัก
ตั ว อย่ า งวี ดิ ทั ศ น์ การเข้ า รหั ส วี ดิ ทั ศ น์ แ ละการ
ป ระ ม าณก ารเค ลื่ อ นที่ ก ารเข้ า รหั ส วี ดิทั ศ น์
เปลี่ยนแปลงสเกลได้ มาตรฐานการบีบ อัด วีดิทั ศน์
การประมวลผลลาดับภาพสเตริโอและหลายมุมมอง
การควบคุมความผิดพลาดในการสื่อสารวีดิทัศน์ วีดิ
ทัศน์บนอินเทอร์เนตและเครือข่ายไร้สาย
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.
262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6)
Selected Topics in Communication
Engineering
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิ ศ วกรรมสื่ อ สาร การค้ น คว้ า การรวบรวมข้อมู ล
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การน าเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case
study in communication engineering area, studying,
collecting data, analyzing and synthesizing,
presenting, discussing and answering question
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พื้ น ฐ า น ข อ ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง ส ร ร พ สิ่ ง
โครงสร้ า งของระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง
ตั วรับ รู้แ ละตั วขับ โปรโทคอลของอิน เทอร์เ น็ ต ของ
สรรพสิ่ ง การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆและการ
ประมวลผลที่ ช ายขอบส าหรั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
สรรพสิ่ ง ความปลอดภั ย ของระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ข อ ง ส ร ร พ สิ่ ง ก ร ณี ศึ ก ษ า ข อ ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่น่าสนใจ
Fundamental of internet of things (IoT),
structure of IoT system, sensor and actuator, IoT
protocols, cloud and edge computing for IoT,
security in IoT system, interesting case studies of IoT
applications

ปิดรายวิชา

2.3.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่นอ้ ย 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
262400 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6 หน่วยกิต ปรับรหัสวิชา
และจานวน
Training in Electrical Engineering
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ หน่วยกิต
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills on electrical engineering in
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
private or government sectors
262401 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills on electrical engineering in
private or government sectors
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนใน
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้น รายวิช าในหมวดศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง ยกเว้ น รายวิ ช าในหมวดวิ ช า
ทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

สาระที่ปรับปรุง
เปิดรายวิชาใหม่

คงเดิม
คงเดิม
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

001101
001102

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

3(2-2-5)

001101

3(2-2-5)

001103
002101
003101

241151
242101
244101
261101

แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รวม

3(3-0-6)

241153

4(3-3-8)

242107

4(3-3-8)

244108

3(2-3-6)

261101

20 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์วศิ วกรรม
3(2-2-5)
Engineering Mathematics
ความรู้พ้นื ฐานทางเคมี
3(2-3-6)
Fundamental of Chemistry
หลักฟิสกิ ส์
3(2-3-6)
Principles of Physics
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
รวม
21 หน่วยกิต
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001103
004101
226101
241152
244102
261111

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟิสิกส์ 2
Physics II
กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
Engineering Mechanics I

3(2-2-5)

001102

3(2-2-5)

001104

3(3-0-6)

002102

3(3-0-6)

003102

4(3-3-8)

241154

3(3-0-6)

261109
262101
262215

264109 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมและการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
Laboratory
รวม

1(0-3-2)

20 หน่วยกิต

264109

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
3(2-2-5)
Analytical Geometry and Applied Calculus
พืน้ ฐานกลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Basic Engineering Mechanics
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Circuit Theory
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electric Circuits Laboratory
ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
1(0-3-2)
และการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
Laboratory
รวม
20 หน่วยกิต
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001204

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

3(2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental Management

3(2-2-5)

241253

แคลคูลัส 3
Calculus III
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis I

3(3-0-6)

262211

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล
Digital Circuit Design
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory

รวม

3(3-0-6)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society
Creation
226102 หลักการแก้ปญ
ั หาและเขียนโปรแกรม
Principles of Problem Solving and
Programming

262210 แนวโน้มเกิดใหม่ในวิศวกรรมไฟฟ้า
Emerging Trends in Electrical
Engineering
3(3-0-6) 262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3(2-3-6) 262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล
Digital Circuit Design
1(0-3-2) 262271 สัญญาณและระบบ
Signal and Systems
264101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
22 หน่วยกิต
รวม

3(2-2-5)

2(0-4-2)

2(1-2-3)

1(1-0-2)

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20 หน่วยกิต

180
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้ากาลัง)
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuit Analysis II
262216 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics
262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines I

003204

3(2-2-5)

262216

3(2-2-5)

262221

3(3-0-6)

262240

4(3-3-8)

262272

3(3-0-6)

262322
262323

รวม

19 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้าสื่อสาร)
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuit Analysis II
262216 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics
262271 สัญญาณและระบบ
Signal and Systems

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

262240

4(3-3-8)

262272

3(3-0-6)

262322

19 หน่วยกิต

1(0-2-1)

4(3-3-8)
3(2-3-6)

3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community
Management
262216 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
4(3-3-8)
Engineering Electronics
262221 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electrical Instruments and Measurements

262323
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้ากาลัง)
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community
Management
อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
Engineering Electronics
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and
Measurements
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines
เทคโนโลยีการสื่อสาร
Electrical Machines
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้
Microcontrollers and Applications
ระบบควบคุม
Control Systems
รวม

เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines
เทคโนโลยีการสื่อสาร
Electrical Machines
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
Microcontrollers and Applications
ระบบควบคุม
Control Systems
รวม

3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น
(งานไฟฟ้ากาลัง)
262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and
Measurements
262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้
Microcontrollers and Applications
262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines II
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power Electronics

3(3-0-6)

3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)

262347 ระบบไฟฟ้ากาลัง
Electrical Power System

3(3-0-6)

264101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3(3-0-6)

262221

262322

262372
262373

264101
xxxxxx

รวม
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น
(งานไฟฟ้าสื่อสาร)
เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and
Measurements

19 หน่วยกิต

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
ประยุกต์ใช้
Microcontrollers and Applications
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
หลักการสื่อสาร
Principle of Communication

3(2-3-6)

วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น
(งานไฟฟ้ากาลัง)
003305 กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบสู่ ก าร 3(2-2-5)
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital
Age Entrepreneurs
262341 การกักเก็บพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Storage
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(3-3-8)
Power Electronics
262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1
1(0-3-2)
Electrical Power Engineering
Laboratory I
262346 การออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Installation and
Design
262347 ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power System
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
Engineering Management
รวม
19 หน่วยกิต
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น
(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
003305 กระบวนการคิด เชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5)
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital
Age Entrepreneurs
262372 การประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล 3(3-0-6)
Digital Signal Processing

3(3-0-6)

262373

3(3-0-6)

262375

3(3-0-6)

262478

3(x-x-x)

264312

18 หน่วยกิต

หลักการสื่อสาร
Principles of Communication
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and
Networking
วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management
รวม

4(3-3-8)
3(3-0-6)

4(3-3-8)
2(2-0-6)
19 หน่วยกิต

182
.แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้ากาลัง)
262323 ระบบควบคุม
Control Systems

4(3-3-8)

003306

1(0-3-2)

146200

3(3-0-6)

262349

262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management

3(3-0-6)

262429

2(2-0-6)

262448

xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(x-x-x)

262449

3(x-x-x)

262xxx

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1
Electrical Power Engineering Laboratory I
262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design

รวม

262323
262374
262375
262376
262377

262xxx
264312

16 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้าสื่อสาร)
ระบบควบคุม
4(3-3-8)
Control Systems
ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1
1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory I
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking
การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication
ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1(0-3-2)
สาหรับวิศวกรรมสื่อสาร
Computer Programming and Application
Software for Communication Engineering
วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
Engineering Management
รวม
17 หน่วยกิต

003306
146200
262376
262479
262480

262xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้ากาลัง)
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง
วิชาชีพ Integration for Professional
Innovation
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purpose
ระบบไฟฟ้าและสื่อสารสาหรับอาคาร
Electrical and Communication
System for Building
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Electric Drives
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2
Electrical Power Engineering
Laboratory II
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Protection
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
รวม

3(0-6-3)

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

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

3(3-0-6)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purpose
การสื่อสารดิจิทัล
4(3-3-8)
Digital Communication
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication

วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

รวม

19 หน่วยกิต
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\แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
262391 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-9-5)
Training in Electrical
Engineering
รวม
3 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)

262448

262449
262450
262492

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น
(งานไฟฟ้ากาลัง)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2
Electrical Power Engineering
Laboratory II
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Protection
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project I

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

1(0-3-2)

262446

3(3-0-6)

262450

3(3-0-6)

262491

1(0-3-2)

262493

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
1(1-0-2)
วิศวกรไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
รวม
15 หน่วยกิต

262xxx

xxxxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น
(งานไฟฟ้ากาลัง)
แบบไฟฟ้ากาลังและการประมาณราคา
Electrical Power Drawing and Cost
Estimation
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Project
กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกร
ไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-3-6)

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

3(x-x-x)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น
(งานไฟฟ้าสื่อสาร)
262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2
1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory II
262478 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering

262484
262489

262480 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
262491
Optical Communication
262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6) 262493
Communication Network and
Transmission Lines
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-2)
262xxx
Electrical Engineering Project I
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกร 1(1-0-2)
xxxxxx
ไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
xxxxxx
Major Elective
รวม
15 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น
(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Wireless and Mobile Communication
แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณราคา
3(2-3-6)
Electrical Communication Drawing and
Cost Estimation
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project
กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกร
1(1-0-2)
ไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(x-x-x)
รวม

16 หน่วยกิต
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262494
262xxx
262xxx
262xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้ากาลัง)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project II
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective

xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective

1(0-3-2)
3(x-x-x)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้ากาลัง)
262400* การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6 หน่วยกิต
Training in Electrical Engineering
262401* สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

3(x-x-x)
3(x-x-x)

หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(x-x-x)
รวม

13 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าสื่อสาร)
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project II
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective

1(0-3-2)

xxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(x-x-x)

รวม

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย
(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
262400* การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6 หน่วยกิต
Training in Electrical Engineering
262401* สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

3(x-x-x)
3(x-x-x)

13 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

รวม

6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย
Associate Professor Chawasak Rakpenthai, Ph.D.
นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย
38399004XXXXX
รองศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3381
โทรศัพท์
chawasak@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2546
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2542
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ภฟก.22460
เลขทะเบียน ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
ศราวุธ แต้โอสถ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ สุรพล ดารงกิตติกุล (2563). การประมาณความจุกระแส
และอุณหภูมิตัวนาของเคเบิลฝังดินโดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ , การประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, , โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 28-30 ตุลาคม
พ.ศ. 2563, หน้า 81-84.
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ณัฐ พงษ์ โปธิ , เชวศัก ดิ์ รั ก เป็ นไทย และ ดวงดี แสนรัก ษ์ (2563). การศึก ษาการแกว่งของระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรทางานที่ย่านความเร็วรอบสูง , การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 2830 ตุลาคม พ.ศ. 2563, หน้า 210-213.
C. Rakpenthai and S. Uatrongjit (2020). A robust WLAV state estimation based on pseudo-voltage
measurements, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 15, no. 6,
June 2020, pp. 854-862.
ดารงศักดิ์ วงศ์ตา, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, สุรพล ดารงกิตติกุล, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2562)
การประมาณกาลังและแรงดันของระบบโฟโตโวลตาอิกโดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ ,
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน
พ.ศ. 2562, หน้า 1-9.
วันวิสาข์ รื่นจิตต์, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอือ้ ตรงจิตต์. (2561). ขั้นตอนวิธีการไหลกาลัง
ส าหรั บ ระบบไฟฟ้ า ก าลั ง ที่มี ก ารพิ จ ารณาอุ ณ หภู มิ สายส่ ง . วารสารวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3, 136-144.
เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอือ้ ตรงจิตต์. (2561). การประมาณสถานะแอลเอวีที่ไม่มีการวัด
อิทธิพลสาหรับระบบไฟฟ้ากาลังที่ใช้พเี อ็มยู. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่
41, โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี, 21-23 พฤศจิกายน 2561, หน้า 93-96.
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์ พาหะซา
Associate Professor Jonglak Pahasa, Ph.D.
นางสาวจงลักษณ์ พาหะซา
33013005XXXXX
รองศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3382
โทรศัพท์
jpahasa@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2550
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2540
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
ภฟก.16090
เลขทะเบียน ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
J. Pahasa and I. Ngamroo (2020). Adaptive output power smoothing of grid-connected hybrid
wind-photovoltaic by SMES, IEEE international conference on applied superconductivity
and electromagnetic devices (ASEMD), Tianjin, China, 16-18 October 2020.
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J. Pahasa and I. Ngamroo. (2018). Coordinated PHEV, PV, and ESS for microgrid frequency
regulation using centralized model predictive control considering variation of PHEV
number. IEEE Access. 6, pp. 69151-69161.
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช วชิราศรีศิรกิ ุล
Associate Professor Sitthidet Vachirasrisirikul, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สถานที่ติดต่อได้
โดยสะดวก
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2540

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

นายสิทธิเดช วชิราศรีศริ ิกุล
36599001XXXXX
รองศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3415
sitthidetv@hotmail.com, sitthidet.va@up.ac.th
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ภฟก.15830
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ผลงานวิจัย
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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
วฟก.499
เลขทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
ศราวุธ แต้โอสถ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ สุรพล ดารงกิตติกุล (2563). การประมาณความจุกระแส
และอุณหภูมิตัวนาของเคเบิลฝังดินโดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ , การประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, , โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 28-30 ตุลาคม
พ.ศ. 2563, หน้า 81-84.
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ประวัติ
อาจารย์ศราวุธ แต้โอสถ
Sarawut Tae-o-sot
นายศราวุธ แต้โอสถ
35099008XXXXX
อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3457
โทรศัพท์
taeosot@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เลขทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
ศราวุธ แต้โอสถ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ สุรพล ดารงกิตติกุล (2563). การประมาณความจุกระแส
และอุณหภูมิตัวนาของเคเบิลฝังดินโดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ , การประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, , โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 28-30 ตุลาคม
พ.ศ. 2563, หน้า 81-84.
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
38399004XXXXX

1

นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย

2

นางสาวจงลักษณ์ พาหะซา 33013005XXXXX

3

นายสิทธิเดช วชิราศรีศริ ิกุล 36599001XXXXX

4*

นายณัฐพงษ์ โปธิ

35012004XXXXX

5

นายดารงค์ อมรเดชาพล

32007001XXXXX

6*

นายดวงดี แสนรักษ์

31606006XXXXX

7*

นายเกรียงศักดิ์
ไกรกิจราษฎร์

164040005XXXXX

8

นายสุรพล ดารงกิตติกุล

35099001XXXXX

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
รอง
วศ.ด.
ศาสตราจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.
รอง
วศ.ด.
ศาสตราจารย์ วศ.ม.
ป.วค.
วศ.บ.
รอง
วศ.ด.
ศาสตราจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.
ผู้ชว่ ย
Ph.D
ศาสตราจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.
ผู้ชว่ ย
วศ.ด.
ศาสตราจารย์ วศ.ม.
ค.อ.บ.
ผู้ชว่ ย
วศ.ม.
ศาสตราจารย์ วศ.บ.
อาจารย์
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
อาจารย์

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

D.Eng. Electrical Engineering
Diploma Electrical Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
University of Sheffield, UK.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Trondheim (The Norwegian Institute of Technology), Norway.
University of Trondheim (The Norwegian Institute of Technology), Norway.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9*

นายธนกานต์ สวนกัน

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35101002XXXXX

10*

นายบรรเทิง ยานะ

555069000xxxx

ลาดับ

11*

ชื่อ - นามสกุล

นายศราวุธ แต้โอสถ

35099008XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ด.
M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D

วิศวกรรมไฟฟ้า
Communication Engineering
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Information Science and
Technology
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Osaka University, Japan.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
360
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ภาคผนวก ช
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสภาวิศวกร
ช1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ช2. ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูพ้ ืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรูพ้ ืน้ ฐาน
ทางวิศวกรรมและองค์ความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562
ช3. ประกาศสภาวิศวกร ที่ 92/2563 เรื่อง ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาหรับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
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ภาคผนวก ซ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชัน้ ปี

234

235
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชั้นปี
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ชั้นปีท่ี 1
หลักสูตร
PLO1
สามารถระบุหลักการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม ที่จาเป็นกับ
ปัญหาทางวิศวกรรม
PLO2
สามารถระบุปัญหา ตัง้ สมการความสัมพันธ์ และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างง่าย
PLO3
PLO4
สามารถทาการทดลองเพื่อพิสูจน์คาตอบของทฤษฎีพ้ืนฐาน
PLO5
สามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ลั อย่างรู้เท่าทัน และใช้เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง
PLO6
สามารถทางานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม และปฏิบัติการทดลองตามที่ได้รับมอบหมาย
PLO7
สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารรูปและสัญลักษณ์พ้ืนฐานทางวิศวกรรมได้
PLO8
PLO9
สามารถจัดการชีวติ ตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO10 PLO11 สามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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236
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชั้นปี
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ชั้นปีท่ี 2
หลักสูตร
PLO1
สามารถใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม กับปัญหา
พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
PLO2
สามารถระบุปัญหา ตัง้ สมการความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทาง
วิศวกรรม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
PLO3
สามารถหาคาตอบของปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
PLO4
สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูล และทดลอง เพื่อหาคาตอบของปัญหาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
PLO5
สามารถใช้เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และโปรแกรมสาเร็จรูป
จาลองงานพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
PLO6
สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในสถานะสมาชิกและผู้นาทีม
PLO7
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล และ
จัดทารายงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้
PLO8
สามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
PLO9
สามารถแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคี ณ
ุ ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO10 PLO11 สามารถหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยวิธกี ารที่เหมาะสม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชั้นปี
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ชั้นปีท่ี 3
หลักสูตร
PLO1
สามารถกาหนดกรอบความคิดและเชื่อมโยงความรูท้ างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานทางวิศวกรรม กับปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
PLO2
สามารถระบุปัญหา ตัง้ สมการความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัญหาทั่วไปทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
PLO3
สามารถพัฒนาหาคาตอบของปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคานึงถึง
ข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO4
สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล การ
สืบค้นทางเอกสาร และการทดลอง เพื่อหาคาตอบของปัญหาเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
PLO5
สามารถใช้เครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และโปรแกรมสาเร็จรูปใน
การพยากรณ์และการทาแบบจาลองงานเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
PLO6 สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในสถานะสมาชิกและผู้นาทีม เพื่อให้
การทางานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
PLO7
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธผลกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
PLO8 สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างงานวิศวกรรมไฟฟ้ากับบริบททางสังคม ได้แก่ ชีวอ
นามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงออกซึ่ง
ความมีจิตอาสา
PLO9 สามารถแสดงออกถึงประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม และคานึงถึงบริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์
PLO10 สามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และอธิบาย
หลักการจัดการทางวิศวกรรมได้
PLO11 สามารถหาความรู้และประยุกต์ความรูใ้ หม่เชิงวิศวกรรมตามความต้องการ โดยใช้
กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

237

238
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชั้นปี
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ชั้นปีท่ี 4
หลักสูตร
PLO1
สามารถกาหนดกรอบความคิดและเชื่อมโยงความรู้ พืน้ ฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
PLO2
สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม ไฟฟ้า
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
PLO3
สามารถออกแบบและพัฒนาหาคาตอบของปัญหาในการปฏิบัตวิ ิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า โดย
คานึงถึงข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO4
สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎิบัตวิ ิชาชีพ ฐานข้อมูล การสืบค้นทาง
เอกสาร การออกแบบการทดสอบและทดลอง เพื่อหาคาตอบของปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
PLO5
สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพยากรณ์และการทาแบบจาลองของงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าภายใต้ข้อจากัด
PLO6
สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาทีมและส่งเสริมความ
ร่วมมือที่ดเี พื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
PLO7
สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมไฟฟ้ากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นและสังคมโดยรวม
ได้อย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PLO8
สามารถสรุปผลกระทบของคาตอบของปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้าในบริบททางสังคม ได้แก่ ชีวอ
นามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความจาเป็นของการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนแสดงออกซึ่งการเห็นคุณค่าของวิศวกรรมไฟฟ้า
PLO9
สามารถตัดสินใจและวิจารณ์ผลกระทบจากการตัดสินใจต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยคานึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม บริบททางสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงออกถึงความมีวินัย
PLO10 สามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงานในการแก้ปัญหาชุมชนหรือ
อุตสาหกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
PLO11
สามารถหาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้องตาม
ความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ญ
ตารางเทียบองค์ความรู้
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. คาอธิบายองค์ความรู้ท่จี าเป็นในการประกอบวิชาชีพ
1) องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิต ศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง (Applied
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่นาเสนอระบบต่างๆ ใน
รูปแบบ ของสมการคณิตศาสตร์ การจาลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจาลอง ระบบ
ป้อนกลับ และ การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2) องค์ความรู้ท่เี กี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนือ้ หาความรูท้ ี่อยู่บน พืน้ ฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระทากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ
ที่มากระทา
3) องค์ความรู้ท่ีเ กี่ย วเนื่อ งกั บ อุณ หศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics) หมายถึ ง เนื้ อ หาความรู้ ที่ อ ยู่ บ นความรู้ พื้ น ฐานของลั ก ษณะเฉพาะ
(characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของ
ความร้อน ระบบทาง ความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
4) องค์ความรู้ท่เี กี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนือ้ หาความรู้
ที่อยู่บนพืน้ ฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ เกิดปฏิกิรยิ า
ของสสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
5) องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน
ประเภทต่างๆ ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทน สาหรับในอนาคต
6) องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง
เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ งานด้วย
เทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7) องค์ความรู้ท่เี กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนือ้ หา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนาสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
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8) องค์ ค วามรู้ ท่ี เ กี่ ย วเนื่ อ งทางชี ว วิ ท ยา สุ ข ภาพ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Biology Health and
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการนามาประยุกต์ใช้งาน
ที่เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากาลัง) งานไฟฟ้ากาลัง
องค์ความรู้
เนื้อหาความรู้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
X
(Principles of Problem Solving and Programming)
262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Theory)
X
X X
262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields)
X X
X
X
262213 การออกแบบวงจรดิจทิ ัล (Digital Circuit Design) X
X
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) X
X
X
262271 สัญญาณและระบบ (Signal and Systems)
X
X
(2) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement,
Instrument and Control System)
262221 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
X
X X
(Electrical Instruments and Measurements)
262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
X
X
(Microcontrollers and Applications)
262323 ระบบควบคุม (Control Systems)
X X
X X
(3) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and
Transportation)
262240 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines)
X X
X X
262341 การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
X
X X
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (Power Electronics)
X
X X X X
262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Electric Drives)
X X
X X
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องค์ความรู้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(4) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากาลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า (Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard)
262346 การออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
X X X
(Electrical System Installation and Design)
262347 ระบบไฟฟ้ากาลัง (Electric Power System)
X
X X
262349 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารสาหรับอาคาร
X X X
เนื้อหาความรู้

(Electrical and Communication System for Building)

262446 แบบไฟฟ้ากาลังและการประมาณราคา
(Electrical Power Drawing and Cost Estimation)
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Protection)
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)

X

X X

X

X X

X

X X

2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร) งานไฟฟ้าสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
องค์ความรู้
เนื้อหาความรู้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
X
(Principles of Problem Solving and Programming)
262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Theory)
X
X X
262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields)
X X
X
X
262213 การออกแบบวงจรดิจทิ ัล (Digital Circuit Design) X
X
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) X
X
X
262271 สัญญาณและระบบ (Signal and Systems)
X
X
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องค์ความรู้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(2) กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
262272 เทคโนโลยีการสื่อสาร
X
(Communication Technology)
262373 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication)
X
X X
262376 การสื่อสารดิจทิ ัล (Digital Communication)
X
X X
(3) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
X
X
(Digital Signal Processing)
(4) กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ (Communication Devices and
Transmission)
262478 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering)
X
X
X
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)
X
X
X
262480 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication)
X
X
X
262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
X
X
X
(Communication Network and Transmission Lines)
(5) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย (Communication System and
Networking)
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
X
X X
(Data Communication and Networking)
262484 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่
X
X X X
(Wireless and Mobile Communication)
262489 แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณราคา
X
X X
เนื้อหาความรู้

(Electrical Communication Drawing and Cost Estimation)
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