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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0901 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

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

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

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

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 ไม่นอ้ยกว่า 141 หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช ้

      หลักสูตรภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2565 

                ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร  

                ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

      ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 

6.4 คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

     ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันที ่21 เมษายน  พ.ศ. 2565 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

                ในการประชุม ครั้งที่ ............ วันที่ .................................. 

 6.6 สภาวิศวกร รับรองหลักสูตร  

                ในการประชุม ครั้งที่ ............ วันที่ .................................. 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรไฟฟ้า 

8.2 วิศวกรโทรคมนาคม / วิศวกรสื่อสาร 

8.3 วิศวกรออกแบบ / วิศวกรควบคุม / วิศวกรติดตัง้และบ ารุงรักษา 

8.4 วิศวกรโรงงาน / วิศวกรโครงการ / วิศวกรฝา่ยขาย 

8.5 วิศวกรด้านการวิเคราะหแ์ละจัดการพลังงาน 

8.6 ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
8.7 ผูร้ับเหมาอิสระ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายณัฐพงษ์ โปธ ิ 35012004XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Sheffield, UK. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559 

2550 

2546 

2 นายดวงดี แสนรักษ์ 31606006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

2550 

2539 

3 นายเกรยีงศักดิ์  

ไกรกจิราษฎร ์

 

164040005XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2562 

2554 

2552 

4 นายธนกานต์ สวนกัน 35101002XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Communication Engineering 

เทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

2564 

2552 

2549 

5 นายบรรเทิง ยานะ 555069000xxxx อาจารย ์ Ph.D 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Information Science and 

Technology  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Osaka University, Japan. 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2562 

 

2551 

2548 

6 นายศราวุธ แต้โอสถ 35099008XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

2546 



4 

    

   

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       การวางแผนหลักสูตร เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน 

เชื่อมไทย เชื่อมโลก กล่าวถึงบริบทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ โครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง เทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและวัฒนธรรม และประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กล่าวถึงบริบทการ

ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะ

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์ กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี กล่าวถึงบริบทการสนับสนุนการพัฒนาพืน้ที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5 พัฒนา

ความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม กล่าวถึงบริบทการส่งเสริมการใช้พลังงาน

ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ก าหนดแนวคิดในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรม ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะน าพาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง ก้าวพ้นจาก

กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา กล่าวถึง

บริบทการส่งเสริมการน าทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาช่วยในกระบวนการผลิต

และการประกอบการ เช่น การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การควบคุม สินค้า

คงคลัง การออกแบบเชิงวิศวกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึงส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต 
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(Robotic) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ที่ 2: ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับ

อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา  กล่าวถึงบริบทโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical 

Infrastructure)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการ

เติบโตของอุตสาหกรรม เช่น การขนส่งระบบราง ระบบไฟฟ้า/น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และกล่าวถึง

บริบทโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง (High Speed Broadband) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับการสื่อสารและการท าธุรกรรม

ต่าง ๆ ด้วยอินเตอร์เน็ต 

       กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 วางกรอบทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยมีจุดประสงค์ที่จะ “พลิกโฉมประเทศ” ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทของโลก

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อน าไทยไปสู่ประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า

อย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทย 4 ประการ 

ได้แก่ การสร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมแห่งโอกาสและความ

เสมอภาค การเสริมสรา้งวิถีชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ  SDGs เป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี

การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กล่าวถึงบริบทการส่งเสริมให้เพิ่มจ านวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจา้งงาน ผูเ้รียนทุก

คนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป้าหมายที่  7 สร้าง

หลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา กล่าวถึงบริบทการ

ส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานและเทคโนโลยีในการจัดส่งบริการพลังงานในประเทศ เป้าหมายที่ 9  สรา้งโครงสร้าง

พืน้ฐานที่มคีวามทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

กล่าวถึงบริบทการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทานเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ 

 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรของโลกจะมสีัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องและ

สัดส่วนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ ในกรณีของประเทศไทย ซึ่งมีโครงสรา้ง

ประชากรเป็นสังคมสูงวัยจะท าให้จ านวนวัยแรงงานลดลง ส่งผลให้เกิดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมาก

ขึ้น จนน าไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ จะท าให้รูปแบบ

ของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม สถานการณด์ังกล่าวอาจน ามาซึ่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจใหม่ ๆ จากความต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความตอ้งการของผู้สูงอายุ  

เพิ่มขึน้ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นช่องทาง 
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ในการพัฒนานวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม   

สูงวัย อาทิ หุ่นยนต์ส าหรับการดูแลและนวัตกรรมของใช้ภายในบ้านส าหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ 

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเจเนอเรช่ันวาย ซี และอัลฟ่า ซึ่งมีสัดส่วนและทวี

ความ ส าคัญเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งในด้านสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มต้องการอิสระและความยืดหยุ่นในการ

ท างานสูง รวมถึงมีความเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจสูง และอาจน าไปสู่รูปแบบการ

ท างาน การใช้ชีวิต และสภาพสังคมรูปแบบใหม่ ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ 

กับเยาวชนในประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ชีวติรว่มกับผูอ้ื่นภายใต้บริบททางสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้ 

                       

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการเทคโนโลยี โดย

การผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน   

มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรอืพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์และแก้ปัญหา

ของชุมชนหรอือุตสาหกรรม มีคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย 

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอนท าการวิจัย ให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดพันธกิจ

หลัก 5 ด้าน คือ 

1. ผลติก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

จากการมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน

เป็นหลักมีความเกี่ยวพันกับการยกสถานะทางสังคมให้ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนมีรายได้
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เพิ่มขึน้ การเรียนการสอนดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าที่มุง่เน้นการสรา้งบัณฑิตให้มีคุณธรรม จรยิธรรม         มี

ทักษะทางปัญญา มีทักษะการประยุกต์วิทยาการพื้นฐาน ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากร และมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ จะท าให้บัณฑิตสามารถน าความรู้

ประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพงานและรายได้ของชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนช่วยลดปัญหาความ

เหลื่อมล้ าในสังคม และสามารถท างานในระดับสากลได้ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   รวม 30 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล  3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                          15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

    Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต         3(2-2-5)                                            

    Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

     Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

     Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล   3(2-2-5)  

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ             3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

           13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์  

     146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์  

     241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics  

3(2-2-5) 

     241154 เรขาคณติวิเคราะหแ์ละแคลคูลัสประยุกต์ 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

3(2-2-5) 

     242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 
Fundamental of Chemistry  

3(2-2-5) 

     244108 หลักฟิสิกส์ 

Principles of Physics 

3(2-3-6) 

 

                      13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม   

Principles of Problem Solving and Programming 

2(1-2-3) 

 

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

     261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

     261109 พืน้ฐานกลศาสตร์วศิวกรรม 

Basic Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

 

13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

     264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

     264109 ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

     264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-4) 



10 

    

   

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  - 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

3(2-3-6) 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

  13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรทีุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ        

ท าหนา้ที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน   

การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

    

  13.4.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของ 

รายวิชา เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามรายงานผล       

การด าเนินงานของรายวิชา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน และน า ไป

ปรับปรุงใน ภาคการศกึษาถัดไป  
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  13.4.3 รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่จัดประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของ 

สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้  

สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอน  

รายงานผลการด าเนินงานรายวิชาใหก้ับอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรใหร้ับทราบถึง 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

ในภาคการศึกษาถัดไป 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      “วิศวกรรมไฟฟ้า” เป็นศาสตร์ที่น าความรู้ทฤษฎีไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า และพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ท า

ให้รู้หลักวิทยาการและมีทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ก้าวทัน เทคโนโลยี มีจิตส านึกในคุณค่าของ

ทรัพยากร ยึดมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ และการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 

      จากความต้องการในการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและด้านดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการอนาคต การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

การส่งเสริมการน าทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาช่วยในกระบวนการผลิตและการ

ประกอบการ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ การใช้

หุ่นยนต์ในการผลิต การใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 

SDGs การส่งเสริมให้เพิ่มจ านวนผูท้ี่มทีักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน ผูเ้รียนทุกคนได้รับ

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนพลังงาน

ทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใน

การจัดส่งบริการพลังงานในประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมี

ความทนทานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์  จ าเป็นต้องมี

บุคลากรทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาดังกล่าว 

การสร้างบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นคนดีมีความรอบรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต มีความสามารถนในการท างานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีได้ตามยุคสมัย สามารถประยุกต์องค์ความรู้กับการพัฒนาชุมชนหรืออุตสาหกรรม ได้ตาม

วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กล่าวว่า “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน” 

จะท าให้มีบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความพร้อมการช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ   

      การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 

เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความสามารถตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
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ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และ เนื้อหาของ

รายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร      

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

ประสงค์ส าหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาที่

ก าหนดให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สามารถ

เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนท าหน้าที่

เป็นพลเมอืงที่ดีของประเทศ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     เพื่อผลิตบัณฑติให้มคีุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกรอบความสามารถและเพื่อ

ประโยชน์ในการรับรองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม 

1.3.2 สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม 

1.3.3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และบูรณาการ

ความรูเ้ข้ากับศาสตร์ด้านอื่นในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพอย่างมีหลักการและเหตุผล โดยค านึงถึงบริบท

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  

1.3.4 สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมไฟฟ้าและท างานร่วมกับผู้อื่นในบริบททางสังคมที่

เป็นพหุวัฒนธรรม 

1.3.5 สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ และปรับตัวให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
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2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 

PLO1 สามารถก าหนดกรอบความคิดและเชื่อมโยงความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

พืน้ฐานทางด้านวิศวกรรม และความรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มนีัยส าคัญ 

PLO3 สามารถออกแบบและพัฒนาหาค าตอบของปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 

โดยค านึงถึงข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

PLO4 สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล การสืบค้น

ทางเอกสาร การออกแบบการทดสอบและทดลอง เพื่อหาค าตอบของปัญหาทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO5 สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพยากรณ์และการท าแบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO6 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าทีมและส่งเสริม

ความร่วมมือที่ดี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้บรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

PLO7 สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมไฟฟ้ากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นและสังคม

โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล  และพัฒนาแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

PLO8 สามารถสรุปผลกระทบของค าตอบของปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้าในบริบททางสังคม ได้แก่ 

ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความจ าเป็นของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

PLO9 สามารถตัดสินใจและวิจารณ์ผลกระทบจากการตัดสินใจต่อสถานการณ์การประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า โดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม บริบททางสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

PLO10 สามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงานในการแก้ปัญหาชุมชนหรือ

อุตสาหกรรมด้วยกระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

PLO11 สามารถหาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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3. แผนการปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป

ภายใน 5 ปี 

 รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. สรุปข้อมูลความตอ้งการ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ 

3. มรีายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

เกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 ติดตามประกาศ/ขอ้บังคับ/

ระเบียบของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ประกาศ/ขอ้บังคับ/ระเบียบ

ของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

       ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

       ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               2.2.1 ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

      นิสิตมีปัญหาความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็น

อุปสรรคต่อการเรียนการสอนในช้ันปีที่ 1 และปัญหาการปรับตัวส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่ง

มีรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท าให้ผลการเรียนในช้ันปีที่ 1 ค่อนข้าง

ต่ าและน าไปสู่การพน้สภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนสิิตใหมเ่พื่อแนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลาทั้งในด้านการท ากิจกรรมและการศกึษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย 

2.4.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ก่อน

มีการเรียนในภาคการศกึษาต้นของช้ันปีที่ 1 

2.4.3 จัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ให้ท า  

แบบฝกึหัดโดยใช้โจทย์ภาษาอังกฤษ ให้มกีารน าเสนอและการตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษ 

2.4.3 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือนและให้ค าแนะน าแก่นิสิตใหม่ 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีทะเบียนประวัติของนิสิตที่ตัวเองปรึกษาเพื่อสามารถติดตามผล

การเรียนและการใชชี้วติในมหาวิทยาลัย 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 2  80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 3   80 80 80 

ช้ันปีที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    80 80 

  

2.6 งบประมาณตามแผน 

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 3,360,000 6,720,000 10,080,000 13,440,000 13,440,000 

รวมรายรับ 3,360,000 6,720,000 10,080,000 13,440,000 13,440,000 
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      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 7,325,200 7,603,600 7,892,500 8,192,400 8,503,800 

2. งบลงทุน 
   (ครุภัณฑ์ทางการศึกษา) 

200,000 250,000 300,000 400,000 200,000 

3. งบด าเนนิการ 
    (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

4. งบด าเนนิการ 
    (สาธารณูปโภค) 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

รวมรายจ่าย 8,725,200 9,863,600 11,012,500 12,222,400 12,333,800 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 

109,065 61,648 45,885 38,195 38,543 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรยีน 

  

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 141 หนว่ยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตร ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ อว. 

(มคอ.1) 

สภาวิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกวา่ 30 30 30 30 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ - - 30 30 

2.หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกวา่ 84 84 111 105 

 2.1 กลุม่วิชาพืน้ฐานทางภาษา   - 3 

 2.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตร ์

  

 

 
(องค์ความรู้

เฉพาะทาง

วิศวกรรม 

 30 หน่วย

กิต) 

21 12 

 2.3 หมวดวิชาเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า  90 90 

     2.3.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  30 29 

     2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  45 49 

     2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  15 6 

     2.3.4 กลุม่วิชาประสบการณภ์าคสนาม  - 6 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 

          รวม (หน่วยกิต)          ไม่น้อยกวา่ 120 120 147 141 
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3.1.3 รายวิชา           

      1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

        1.1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

        1.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล      3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

        1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 
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     2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                       105 หน่วยกิต 

        2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต 

     146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

        2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

     241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

     241154 เรขาคณติวิเคราะหแ์ละแคลคูลัสประยุกต์ 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

3(2-2-5) 

     242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี                  

Fundamental of Chemistry  

3(2-2-5) 

     244108 หลักฟิสิกส์                                   

Principles of Physics 

3(2-3-6) 

      2.3) หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  90 หน่วยกิต 

          2.3.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  29 หน่วยกิต 

     226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม   

Principles of Problem Solving and Programming 

2(1-2-3) 

     261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

     261109 พืน้ฐานกลศาสตร์วศิวกรรม 

Basic Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

     262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 

Electric Circuit Theory 

3(3-0-6) 

     262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

     262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2) 

     262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 

     262323 ระบบควบคุม 

Control Systems 

4(3-3-8) 
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     264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

     264109 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

     264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

 

          2.3.2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  49 หน่วยกิต 

                  2.3.2.1) วิชาบังคับ  19 หน่วยกิต 

262210 แนวโน้มเกิดใหมใ่นวิศวกรรมไฟฟ้า 

Emerging Trends in Electrical Engineering 

1(1-0-2) 

262213 การออกแบบวงจรดิจทิัล 

Digital Circuit Design 

3(2-3-6) 

262221 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

Electrical Instruments and Measurements 

3(2-3-6) 

262240 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Electrical Machines 

3(3-0-6) 

262271 สัญญาณและระบบ 

Signal and Systems 

3(3-0-6) 

262272 เทคโนโลยีการสื่อสาร                  

Communication Technology 

1(1-0-2) 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 

262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

Electrical Engineering Project 

1(0-3-2) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2)  

                  2.3.2.2) วิชาบังคับเฉพาะงาน  

                          ให้เลือกเรียนงานใดงานหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

30 หน่วยกิต 

 1) งานไฟฟ้าก าลัง   

262341 การกักเก็บพลังงาน 

Energy Storage 

3(3-0-6) 
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262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Power Electronics 

4(3-3-8) 

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 

Electrical Power Engineering  Laboratory I 

1(0-3-2) 

262346 การออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้า 

Electrical System Installation and Design 

3(3-0-6) 

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

Electrical Power System 

3(3-0-6) 

262349 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารส าหรับอาคาร   

Electrical and Communication System for Building 

3(2-3-6) 

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

Electric Drives 

3(3-0-6) 

262446 แบบไฟฟ้าก าลังและการประมาณราคา 

Electrical Power Drawing and Cost Estimation 

3(2-3-6) 

262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 

Electrical Power Engineering  Laboratory II 

1(0-3-2) 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

Power System Protection 

3(3-0-6) 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 

3(3-0-6) 

 2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

 262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 

Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

262373 หลักการสื่อสาร 

Principles of Communication 

4(3-3-8) 

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 

Data Communication and  Networking 

3(3-0-6) 

262376 การสื่อสารดิจิทัล 

Digital Communication 

4(3-3-8) 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 

 

4(3-3-8) 
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262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

Microwave Engineering 

3(3-0-6) 

262480 การสื่อสารทางแสง 

Optical Communication 

3(3-0-6) 

262484 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ 

Wireless and Mobile Communication 

3(3-0-6) 

262489 แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณราคา 

Electrical Communication Drawing and Cost Estimation 

3(2-3-6) 

                  

          2.3.3) กลุ่มวิชาวิชาเฉพาะเลือก  6 หน่วยกิต 

                   ให้นสิิตเลือกเรียนในงานที่ตรงกับงานในกลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ        

                  1) งานไฟฟ้าก าลัง 

                          ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต ดังนี้ 

 

 กลุ่มเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน  

262421 การวิเคราะหเ์ครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Analysis of Electrical Machines 

3(3-0-6) 

262422 การประยุกต์เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Applications of Electrical Machines 

3(3-0-6) 

262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Electrical Machine Design 

3(3-0-6) 

262431 การควบคุมดิจทิัลส าหรับการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

Digital Control for Electric Drives 

3(2-3-6) 

 กลุ่มพลังงานไฟฟ้า  

262461 สมาร์ตกริดเบือ้งต้น 

Introduction to Smart Grid 

3(3-0-6) 

262462 ระบบผลติไฟฟ้าแบบกระจาย 

Distributed Generation Systems 

3(3-0-6) 

262463 พลังงานหมุนเวียน 

Renewable Energy 

3(3-0-6) 

262464 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

3(2-3-5) 
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 กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า  

262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Control in Power Electronics 

3(3-0-6) 

262441 ยานยนต์ไฟฟ้า 

Electric Vehicles 

3(2-3-6) 

262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 

Power Switching Converters 

3(3-0-6) 

262496 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Selected Topics in Power Electronics 

3(3-0-6) 

 กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ  

262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ 

Sensors and Transducers 

3(3-0-6) 

 262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

Industrial Automation Systems 

3(2-3-6) 

262430 ระบบควบคุมอัจฉริยะ 

Intelligent Control System 

3(3-0-6) 

262497 หัวข้อคัดสรรทางระบบควบคุม 

Selected Topics in Control Engineering 

3(3-0-6) 

 กลุ่มระบบไฟฟ้าก าลัง  

262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 

Power Plant and Substation 

3(3-0-6) 

262455 การวิเคราะหท์างคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

Computer Analysis in Electrical Power System 

3(2-3-6) 

262457 การป้องกันฟ้าผา่ 

Lightning Protection 

3(3-0-6) 

262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

Artificial Intelligence Techniques in Power Systems 

3(3-0-6) 

 กลุ่มระบบไฟฟ้าส าหรับการขนส่งทางราง  

262432 เทคโนโลยีขนสง่ทางรางส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 

Railway Technologies for Electrical Engineer 

3(3-0-6) 

262443 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าส าหรับการขนส่งทางราง       

Railway Traction Systems 

3(2-3-6) 
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262444 ระบบไฟฟ้าส าหรับการขนส่งทางราง 

Railway Electrification System 

3(3-0-6) 

262445 ระบบอาณัติสัญญาณส าหรับการขนส่งทางราง 

Railway Signaling System 

3(3-0-6) 

 กลุ่มออกแบบและความปลอดภัยทางไฟฟ้า  

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง 

Illumination Engineering  

3(3-0-6) 

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

Electrical Safety 

3(3-0-6) 

262465 การออกแบบและติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

Design and Installation of Solar Power Generation Systems 

3(3-0-6) 

262466 การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

Inspection and Maintenance Electrical System 

3(2-3-6) 

 

                   2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

                           ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต ดังนี้ 

 

262475 ความรูเ้บือ้งต้นทางปัญญาการค านวณ 

Introduction to Computational Intelligence 

3(3-0-6) 

262476 การสรา้งตน้แบบรวดเร็ว 

Rapid Prototype 

3(2-3-6) 

262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง 

Communication Network  and Transmission Lines 

3(3-0-6) 

262488 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Internet of Things 

3(3-0-6) 

          2.3.4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต 

                       ให้นิสติเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้  

262400 การฝกึงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า              

Training in Electrical Engineering 

6 หนว่ยกิต 

262401 สหกิจศึกษา  

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 
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              3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics  

3(2-2-5) 

242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry  

3(2-3-6) 

244108 หลักฟิสิกส์ 

Principles of Physics  

3(2-3-6) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning                                          

3(2-2-5) 

241154 เรขาคณติวิเคราะหแ์ละแคลคูลัสประยุกต์ 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

3(2-2-5) 

261109 พืน้ฐานกลศาสตร์วศิวกรรม 

Basic Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 

Electric Circuit Theory 

3(3-0-6) 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2) 

264109 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ    

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 

Principles of Problem Solving and Programming 

2(1-2-3) 

262210 แนวโน้มเกิดใหมใ่นวิศวกรรมไฟฟ้า      

Emerging Trends in Electrical Engineering 

1(1-0-2) 

 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

262213 การออกแบบวงจรดิจทิัล 

Digital Circuit Design 

3(2-3-6) 

 

262271 สัญญาณและระบบ 

Signal and Systems 

3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 

262221 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

Electrical Instruments and Measurements 

3(2-3-6) 

262240 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Electrical Machines 

3(3-0-6) 

262272 เทคโนโลยีการสื่อสาร 

Communication Technology 

1(1-0-2) 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 

262323 ระบบควบคุม 

Control Systems 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

 



32 

    

   

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital 

Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital 

Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

262341 การกักเก็บพลังงาน 

Energy Storage 

3(3-0-6) 262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 

Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Power Electronics 

4(3-3-8) 262373 หลักการสื่อสาร 

Principles of Communication 

4(3-3-8) 

262345 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-2) 262375 การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย 3(3-0-6) 

Electrical Power Engineering  Laboratory I Data Communication and  Networking 

262346 การออกแบบและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 262478 วิศวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 

4(3-3-8) 

Electrical System Installation and Design 

262347 

 

ระบบไฟฟ้าก าลงั 

Electrical Power System 

3(3-0-6)    

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

รวม  19  หน่วยกิต รวม  19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3) 003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation Integration for Professional Innovation 

146200 ภาษาองักฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 146200 ภาษาองักฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

262349 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารส าหรบั

อาคาร 

Electrical and Communication 

System for Building 

3(2-3-6) 262376 การสื่อสารดิจทิัล 

Digital Communication 

4(3-3-8) 

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

Microwave Engineering 

3(3-0-6) 

 Electric Drives  

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

 Electrical Power Engineering  Laboratory II    

262449 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลงั 

Power System Protection 

3(3-0-6) 262480 การสื่อสารทางแสง 

Optical Communication 

3(3-0-6) 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

รวม  19  หน่วยกิต รวม  19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

งานไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

262446 แบบไฟฟ้าก าลงัและการประมาณ

ราคา 

3(2-3-6) 262484 การสื่อสารไรส้ายและเคลื่อนที่ 

Wireless and Mobile Communication 

3(3-0-6) 

Electrical Power Drawing and Cost Estimation   

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 

3(3-0-6) 262489 แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณ

ราคา 

Electrical Communication Drawing 

and Cost Estimation 

3(2-3-6) 

262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 

Electrical Engineering Project 

1(0-3-2) 262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ 

Electrical Engineering Project 

1(0-3-2) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรไฟฟ้า 

1(1-0-2) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรไฟฟ้า 

1(1-0-2) 

Laws and Ethics for Electrical Engineers Laws and Ethics for Electrical Engineers 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

รวม  17  หน่วยกิต รวม  17  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

262400* การฝกึงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า              

Training in Electrical Engineering 

6 หนว่ยกิต 

262401* สหกิจศึกษา  

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลอืกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101   ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน      2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

   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 การผลติผลงานเชงิวิชาการ     

   Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103    ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

     English for Daily Life    

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

     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 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

     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 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

     English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101    การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล     1(0-2-1) 

     Technology Usage for Digital life 

     แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน 

หลักการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้

ซอฟแวร์ส านักงาน 

     Concepts of computer and internet technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 

    

002102    ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

     Digital Intelligence Quotient    

    หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูล

และสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

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    สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต      3(2-2-5) 

     Artistic for Life Management  

    ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของ

ตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดงีาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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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 

    ปรัชญาการคดิ หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห ์หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

     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    เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม             2(0-4-2) 

      Collaborative Learning for Society Creation  

     ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็น

ทีม  จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตในสังคม การ

ร่วมมือ  และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความ

ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและใหค้วามเคารพผูอ้ื่น 

       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

การด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 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   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

    ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการ

เงินส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

      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  

    การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การ

ออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิด

เชงินวัตกรรมทางวิชาชีพ 

    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 อ่านและเขยีนที่มคีวาม 
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เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิตที่ก าลังศึกษา 

  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 real-

valued functions of several variables and their applications, matrices and system of linear equations 

 

241154 เรขาคณติวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์          3(2-2-5) 

 Analytical Geometry and Applied Calculus 

      ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ส าดับและอนุกรมของจ านวนจริง ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ หลาย

ช้ันในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น สมการ  เชิงอนุพันธ์

เบือ้งตน้และการประยุกต์ 

      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  

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ

พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและ

เสียง ระบบ เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์และกลจักร

ความร้อน ทฤษฎี จลน์ ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้า

บนตัวน าแบบต่างๆ การ หาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก 

กระแสไฟฟ้าและความ ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก 

เวกเตอร์สนามแม่เหล็กและ กฎของฟาราเดย์ แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

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 

       องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ

วิเคราะห์ปัญหา ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ผังงาน

และรหัสเทียม พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 

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

ช่วย การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     

การขึ้นรูปด้วยรูปทรงตันและการประกอบชิน้ส่วน  

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 ความเสียดทาน จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 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 

องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความ

เหนี่ยวน า และความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรก าลัง

กระแสสลับ ระบบสามเฟส 

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

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

systems 

 

262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน       3(2-3-6) 

  Fundamental of Electrical Engineering 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น วงจร

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักการเบือ้งตน้ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หมอ้แปลง 
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มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและการใช้มอเตอร์กระแสสลับ หลักการของระบบหนึ่งเฟสและสามเฟส 

ระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การอา่นแบบไฟฟ้า 

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 การค านวณแบบคลาวด์ การแปลงรูปพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า 

แนวโน้มที่นา่สนใจหรอืกรณีศกึษาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

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 ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุ กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทาน สนามแม่เหล็ก

สถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ 

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

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

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

equations 

 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล      3(2-3-6) 

  Digital Circuit Design 

  ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความ

ผิดพลาด ตารางความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจรตรรกเชิงผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัล

ติเพลกเซอร์ วงจรเข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิงล าดับ ฟลิป-ฟลอบ วงจรนับ 

รีจิสเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

  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 การจ าลองวงจรเบือ้งตน้ 

  Experiments in electric circuits, electrical instruments and measurements, direct 

current circuits, alternating current circuits, basic circuit simulations 

 

262216  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      4(3-3-8) 

  Engineering Electronics 

  อุปกรณ์กึ่งตัวน า ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของ

อุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอส

และไบซีมอสทรานซิสเตอร์ โอเปอเรช่ันแนลแอมปลิฟายเออร์และการประยุกต์ใช้งาน โมดูล

แหลง่จ่ายไฟ ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์กึ่งตัวน า ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิง

ความถี่ของอุปกรณ์ วงจรไดโอด วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอสทรานซิสเตอร์ วงจรโอเปอเรช่ัน

แนลแอมปลิฟายเออร์ โมดูลแหล่งจา่ยไฟ 

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

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

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

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

transistor circuits, operational amplifier circuits, power supply module 

 

262221  การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า       3(2-3-6) 

  Electrical Instruments and Measurements 

  หนว่ยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจ าแนกประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัด 

การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลัง 

การวัดตัวประกอบก าลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวน าและความจุ การวัด

ความถี่และช่วงคาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณการปรับเทียบ  การทดลองเกี่ยวกับ

เนือ้หาวิชา 
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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 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                3(3-0-6) 

Electrical Machines 

วงจรแม่เหล็ก หลักการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม หม้อแปลง

ไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้าหมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าหนึ่งเฟส

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 

  สัญญาณและระบบต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่

เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซและการแปลงซี 

การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและระบบ เทคนิคที่ทันสมัยส าหรับวิเคราะหส์ัญญาณและระบบ วงจรปรับ

สภาพสัญญาณ การประมวลสัญญาณดิจิทัลเบือ้งตน้ 

  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 เทคโนโลยีการสื่อสารคลื่นวิทยุ

เทคโนโลยี การส่ือสารคล่ืนไมโครเวฟ  เทคโนโลยีการส่ือสารดาวเทียม เทคโนโลยีการส่ือสารใยแก้ว น าแสง 
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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 หน่วยความจ า อินพุต/เอาต์พุต และอุปกรณ์รอบข้าง  

เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวแปลโปรแกรมและแก้จุดบกพร่อง ระบบขัดจังหวะ   

การต่อประสานของตัวรับรู้และอุปกรณ์ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทลเลอร์ในระบบอัตโนมัติและ

ควบคุม การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

  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 

  แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจ าลองของระบบบนปริภูมิ

เวลาและปริภูมิความถี่ แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบ

อันดับสอง การควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการ

ควบคุมป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีการของการทดสอบเสถียรภาพ การ

ทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

  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

เก็บพลังงานส าหรับแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับไมโครกริด สมาร์ทโหลด 

ระบบบริหารจัดการพลังงาน  
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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 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       4(3-3-8) 

  Power Electronics 

 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง หลักการของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น

ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจร

แปลงผันก าลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลง

ผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

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

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

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 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1     1(0-3-2) 

 Electrical Power Engineering Laboratory I 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์ 

Experiments about transformer characteristics, direct current machines, alternating 

current machines, synchronous motor, synchronous generator, motor control 

 

262346 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า        3(3-0-6) 

 Electrical System Installation and Design 

แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบ กฎและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า รูปแบบการ

จ าหน่ายก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องส าเร็จ             

การค านวณโหลด การออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการ

โหลด รายการสายป้อนและประธาน การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บ

ประจ ุระบบก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การค านวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดินส าหรับการตดิตั้งทางไฟฟ้า 
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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 ระบบไฟฟ้าก าลัง       3(3-0-6) 

  Electrical Power System 

  โครงสรา้งระบบไฟฟ้าก าลัง การผลิต ส่งจา่ย จ าหนา่ยและการใช้งานก าลังไฟฟ้า วงจร

ก าลังกระแสสลับ ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและแบบจ าลอง ลักษณะเฉพาะ

หมอ้แปลงก าลังและแบบจ าลอง พารามิเตอรส์ายส่งและแบบจ าลอง พารามิเตอรเ์คเบิลและแบบจ าลอง 

หลักมูลของการไหลภาระ หลักมูลของการค านวณความผิดพร่อง 

  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 โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ชนิดของสถานี

ไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ สถานี

ไฟฟ้าระบบดิจิทัล การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่

ส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบต่อลงดิน  

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

combined cycle power plant, hydro power plant, nuclear power plant, 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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262349 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารส าหรับอาคาร     3(2-3-6) 

Electrical and Communication System Design for Building 

       ระบบการจ่ายก าลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก

ฉุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผา่ 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 การประมวลผลสัญญาณดจิทิัล     3(3-0-6) 

  Digital Signal Processing 

  สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชัน

และการประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความ

น่าจะเป็นในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนอง

อิมพัลส์จ ากัดและไม่จ ากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัวกรอง การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนื่อง แนะน า

การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวลผลภาพ การประมวลผลทางเสียงพูด

และเสียง การประมวลผลแบบแถวล าดับและอื่นๆ 

  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 การออกแบบวงจรมอดูเลช่ันเบื้องต้น สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก การมอดูเลตไบ

นารีเบสแบนด์  ทฤษฎีสุ่มไนควิสและการควอนไตเซซั่น  การมอดูเลตแอนะล็อกพัลส์ การมอดูเลตรหัส

พัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดูเลตเดลต้า (ดีเอ็ม)  เทคนิคมัลติเพล็กซ์ สายส่งเบื้องต้น การแพร่กระจาย
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คลื่นวิทยุ ส่วนประกอบและการสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารใยแก้วน าแสง 

การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

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 

  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายข้อมูลเบือ้งต้น สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูล

แบบช้ัน โปรโตคอลและการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่าน

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  การเข้ารหัสแหล่งก าเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบช่องสัญญาณและคลื่นพาหแ์บบหลาย

ทาง  เทคนิคการกระจายสเปกตรัม  การจางหายของสัญญาณจากการแพร่หลายเส้นทาง  ทดลอง

เกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 
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  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 การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า                  6 หน่วยกิต 

Training in Electrical Engineering 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

       Systematic practice in workplace, training, learning, gaining experience, improving 

working skills on electrical engineering as a trainee in private or government sectors 

 

262421  การวเิคราะห์เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า        3(3-0-6) 

Analysis of Electrical Machines 

การตรวจวัดการเสื่อมสภาพเครื่องจักรกลไฟฟ้า ความผิดปกติที่เกิดในระบบไฟฟ้าของ

เครื่องจักรกลไฟฟ้า ความผิดปกติที่เกิดในระบบกลไกลของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์ความ

ผดิปกติเครื่องจักรกลไฟฟ้าดว้ยสัญญาณทางไฟฟ้า  การวิเคราะหค์วามผิดปกติเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วย

สัญญาณการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์ความผิดปกติเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยสัญญาณเสียง การ

วิเคราะห์ความผิดปกติเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ความ

ผดิปกติของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

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 การประยุกต์เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า     3(3-0-6) 

 Electrical Machines Applications 

ประสิทธิภาพและการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและสามเฟส การทดสอบ

หม้อแปลงไฟฟ้า การขนานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพและการ

สูญเสียของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมความเร็วรอบและการควบคุมแรงดันขั้วของ

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ประสิทธิภาพและการสูญเสียของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าและ

เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส การเริ่มหมุนและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า การควบคุม

เครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้าในระบบ

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 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนกิส์ก าลัง    3(3-0-6) 

  Control in Power Electronics 

  วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็ม หลักการควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

แบบพีดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบแหล่งจ่ายแรงดัน การ

ควบคุมพีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเรคติไฟร์เออร์ การควบคุมวงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็มด้วยการควบคุมแบบชาญฉลาด 

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

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

converters 

 

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม     3(2-3-6) 

  Industrial Automation Systems 

  การควบคุมในอุตสาหกรรมเบื้องต้น เงื่อนไขสัญญาณแอนะล็อก เงื่อนไขสัญญาณ

ดิจิทัล ตัวตรวจรู้และตัวแปลง ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัวควบคุม

ตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมพีแอลซี การต่อประสานพีแอลซี การประยุกต์

พีแอลซีในระบบอัตโนมัติ ทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

  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          การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                                                  3(3-0-6) 

                     Electrical Machine Design 

   การออกแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับเครื่องจักรกล ความสัมพันธ์ของขนาดและ

พิกัดของเครื่องจักรกล หลักการและเทคนิคของการออกแบบการพันอย่างเหมาะสม  เทคนิคการ

ออกแบบเครื่องจักรกลแบบแมเ่หล็กถาวรและการค านวณค่าความเหนี่ยวน า  

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 ย่านการท างานของ

การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า วิธีการหยุดมอเตอร์ การส่งก าลังและการเลือกขนาด 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          การควบคุมดิจทิัลส าหรับการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า   3(2-3-6) 

                    Digital Control for Electric Drives 

แบบจ าลองระบบควบคุมดิจิทัล วิธีการชักตัวอย่างและวิธีการควอนไทช์ การแปลงแอ

นะล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การแปลงซี การวิเคราะห์ปริภูมิซี เสถียรภาพของ

ระบบควบคุมดิจิทัล ตัวควบคุมและการออกแบบตัวควบคุมในระบบควบคุมดิจิทัล การประยุกต์การ

ควบคุมดิจทิัลส าหรับระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

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 เทคโนโลยีขนส่งทางรางส าหรับวิศวกรไฟฟ้า    3(3-0-6) 

Railway Technologies for Electrical Engineer 

ความรู้เบื้องต้นของระบบขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรไฟฟ้า ภาพรวมของระบบ

ก าลังไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พืน้ฐานของการลากจูง ภาพรวมของระบบจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสไฟตรง

และกระแสสลับส าหรับรถไฟ 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 คอนเวอร์เตอร์ก าลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยาน

ยนต์ไฟฟ้า การอัดประจุแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า วิธีการควบคุมก าลังไฟฟ้าและการจัด

การพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

  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 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าส าหรับการขนส่งทางราง        3(2-3-6) 

Railway Traction Systems 

ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าก าลังส าหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของ

ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟ

สลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรแปลง

ผันก าลังไฟฟ้า การมอดูเลตด้วยความกว้างของพัลส์ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วย

ไดนามิกส์และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ การรบกวน

ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

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 ระบบไฟฟ้าส าหรับการขนส่งทางราง        3(3-0-6) 

Railway Electrification System 

ภาพรวมของระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับรถไฟ หลักการและการออกแบบระบบจ่าย

ก าลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงส าหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการออกแบบระบบจา่ยก าลังไฟฟ้ากระแสไฟ

สลับส าหรับลากจูงรถไฟ การตั้งค่ารีเลย์ ป้องกันและการจัดล าดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลง

ดินและการต่อฝาก การจ าลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพ

ก าลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบก าลังไฟฟ้าเสริมและการซ่อมบ ารุง 

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 ระบบอาณัติสัญญาณส าหรับการขนส่งทางราง                3(3-0-6) 

Railway Signaling System 

ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมส าหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดิน

รถไฟ ระบบตรวจจับต าแหน่งของรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม

การเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมือง กับรถไฟทางกล รถสินค้า

และ/หรือรถไฟความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุม

รถไฟ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังและระบบอาณัติ

สัญญาณส าหรับระบบรถไฟ การวางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณที่

เหมาะสมส าหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ 

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 แบบไฟฟ้าก าลังและการประมาณราคา      3(2-3-6) 

 Electrical Power Drawing and Cost Estimation 

การเขียนแบบไฟฟ้าก าลังและข้อก าหนดประกอบแบบ การประมาณปริมาณ รูปแบบ

การเตรียมข้อมูล ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา การวิเคราะห์ทางด้านแรงงานและ

ตัวอย่างการประมาณราคา ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟาก าลังด้วยคอมพิวเตอร

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 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2     1(0-3-2) 

  Electrical Power Engineering Laboratory II 

  การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง 

หมอ้แปลงแรงดันและหมอ้แปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การป้องกันสายส่ง การตอ่ลงดิน 

  Experiments about characteristics of generator, three- phase transformer and 

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

grounding 

 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 

  Power System Protection 

  พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกัน

และระบบการป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกัน

สายส่งโดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบน าร่อง การป้องกันมอเตอร์      

การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันเขตบัส อุปกรณ์ป้องกันดิจิทัล

เบือ้งตน้ 

  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 

  การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง การผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ 

เทคนิคการวัดแรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของสนามไฟฟ้า การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส 

ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผา่และการป้องกัน การจัดสัมพันธ์ของฉนวน 

  Uses of high voltage and over voltage in power systems, generation of high voltage 

for testing, high voltage measurement techniques, electric field stress and insulation techniques, 

breakdown of gas, liquid and solid dielectric, high voltage testing techniques, lightning and protection, 

insulation coordination 

 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง      3(3-0-6) 

  Illumination Engineering 

  ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณแสงสว่าง แสงและสีของแสง หลอด

ไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า การวัดแสงสว่าง การควบคุมแสง คุณสมบัติทางแสงของวัสดุก่อสร้าง        

การค านวณและออกแบบระบบแสงสวา่งภายในและภายนอกอาคาร 

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

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

lighting calculations and design for interior and exterior building 

 

262455 การวเิคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง   3(2-3-6) 

  Computer Analysis in Electrical Power System 

  การจ าลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง การวิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษา

ระบบที่เกิดความผิดพร่อง การจ าลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง การวิเคราะห์สภาวะช่ัวครู่ทาง

แม่เหล็กไฟฟ้า การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง การทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับการประยุกต์ในระบบไฟฟ้าก าลังและการจ าลองกรณีศึกษา 

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

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

system, computer laboratory sessions on use of application software and sample studies 
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262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 

  Electrical Safety 

  อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการ

บาดเจ็บ ไฟฟ้าดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต (อีเอสดี) ประกายไฟจาก

อาร์กไฟฟ้าและการป้องกัน การแยกทางไฟฟ้า การตอ่ลงดินในทางปฏิบัติ การตอ่ฝากและการชิลด์ การ

ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร แนวทางความปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับระบบ

แรงดันต่ าและแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ท างาน 

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

electric shock, step and touch potentials, electrostatic discharge ( 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 

ระบบการป้องกันฟ้าผา่ภายใน การป้องกันฟ้าผา่สายส่ง การป้องกันฟ้าผา่เสาโทรคมนาคม การทดสอบ

แรงสูงและกระแสสูง แบบจ าลองล าฟ้าผา่ย้อนส าหรับการประยุกต์ด้านวิศวกรรม 

Lightning parameters, protection against lightning surges, external lightning 

protection system, internal lightning protection system, lightning protection of transmission lines, 

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

stroke models for engineering applications 

 

262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 

  Artificial Intelligence Techniques in Power Systems 

  วิธีปัญญาประดิษฐ์เบือ้งตน้ ระบบฐานความรู ้ ฟัซซีลอจกิ โครงขา่ยประสาทเทียม การ

ค านวณเชิงวิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ระบบฐานความรู้ส าหรับการแสดงสภาวะ  วิธี

ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการควบคุมแรงดันและการควบคุมความถี่ วิธีปัญญาประดิษฐ์ส าหรับระบบการ

ป้องกัน โครงขา่ยประสาทเทียมส าหรับการประมาณความปลอดภัยสถิต การวางแผนซ่อมบ ารุงส าหรับ

โครงขา่ยสายส่งก าลังโดยใช้การโปรแกรมพันธุกรรม ระบบอัจฉริยะส าหรับการพยากรณ์ความต้องการ

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 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง     3(3-0-6) 

  Power Switching Converters 

  พืน้ฐานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง

ชนิดมหีมอ้แปลง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบอินเตอร์ลฟี วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช์คาปาซิ

เตอร์ การควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การวิเคราะห์ทางพลวัตรของวงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การจ าลองการท างานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การออกแบบ

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 

  Basic switching converter topologies, transformerized switching converters, 

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

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

design 

 

262461  สมาร์ตกรดิเบื้องต้น                                            3(3-0-6) 

Introduction to Smart Grid 

สมาร์ตกริดเบือ้งตน้ โครงสรา้งของสมาร์ตกริด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สมาร์ตมิเตอร์ การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน ระบบสะสมพลังงาน การบริหารจัด

การพลังงานและควบคุมในสมารต์กริด 

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

แบบทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน 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 

  ระบบพลังงานและทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนเบื้องต้น ศักยภาพของทรัพยากร

หมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบทั่วไปกับพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงาน

หมุนเวียน ดวงอาทิตย์ ลม มวลชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ แก๊สชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์

เชื้อเพลิง ตัวสะสมพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน ลักษณะทาง

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 

  หลักการเบื้องต้นของประสิทธิภาพพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงานใน

อาคารและอุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับของการอนุรักษ์พลังงาน การ

วิเคราะหแ์ละการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพ

ในระบบแสงสว่าง การท าความร้อนและการระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์

อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การวัดและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และ

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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262465  การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์     3(3-0-6) 

Design and installation of solar power generation systems 

ทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ส่วนประกอบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รูปแบบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์  ขนาดของระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ การตดิตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 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 การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า    3(2-3-6) 

Inspection and Maintenance Electrical System 

การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบต่อลงดินและระบบ

ป้องกันฟ้าผ่า การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบต่อลงดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า 

การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

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 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการค านวณ    3(3-0-6) 

  Introduction to Computational Intelligence 

  ภาพรวมของปัญญาทางการค านวณ โครงขา่ยประสาทเทียม ฟัซซีลอจกิ ขั้นตอนวิธีเชิง

พันธุกรรม บทน าเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร การประยุกต์ใช้ปัญญาทางการค านวณในงาน

โครงขา่ยโทรคมนาคม 

  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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262476 การสร้างต้นแบบรวดเร็ว       3(2-3-6) 

Rapid Prototype 

การสรา้งแบบจ าลอง 3 มิติและ 2 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วย เทคโนโลยีการพิมพ์ตน้แบบ

รวดเร็ว วิศวกรรมย้อนกลับ การผลติใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การตัดและการแกะสลักด้วยเลเซอร์ การเขียน

โปรแกรมควบคุมด้วยพีแอลซี การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

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 

  ทฤษฎีเบือ้งตน้และนิยาม  แหลง่กระจายคลื่นทุกทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม 

ทิศทางและอัตราขยาย   ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์ขาเข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่าน

ของฟริส การกระจายคลื่นจากส่วนกระแส  ผลกระทบเนื่องจากพื้นดิน คุณสมบัติของการกระจายของ

สายอากาศแบบเส้น  สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบยากิ-อูดะและสายอากาศแบบล็อก-พิริ

ออดิก สายอากาศแบบช่องเปิด สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศยุคใหม่ส าหรับการประยุกต์ใช้ใน

ปัจจุบัน การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

  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 

  ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การ

วิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์ แรงดันสมมูลและกระแสสมมูล เมทริกซ์เอส กราฟการไหล

สัญญาณ การแมทช์และปรับค่าอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งพลังงานและไดเรคชันนอล 

คัปเปลอร์ ตัวกรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจาย

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

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

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

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

propagation, basic of microwave measurement, applications 

 

262480 การสื่อสารทางแสง       3(3-0-6) 

  Optical Communication 

  ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจายคลื่น  โครงสร้างและ

ชนิดของเส้นใยแก้วน าแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง การผลิตเส้นใยแก้วน าแสง ชนิดของ

สายใยแก้วน าแสง การส่งสัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง การรับสัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง การลดระดับ

ของสัญญาณ การลดทอนและการกระจายของแสงในการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง ตัวทวนสัญญาณและ

ตัวขยายสัญญาณในใยแก้วน าแสง การค านวณการเชื่อมต่อสัญญาณ การมัลติเพล็กซ์ในระบบการ

เชื่อมตอ่ใยแก้วน าแสง เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านใยแก้วน าแสง

เบือ้งตน้ 

  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

ส าหรับความถี่ต่ า ความถี่กลาง และความถี่สูง ค่าคงที่อันดับหนึ่งและอันดับสอง คลื่นตกกระทบและ

คลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณสมบัติของสายส่ง สายส่งที่มีการสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย การ

สะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ สัญญาณรบกวนกันเองจากต้นทางของสัญญาณและปลายทางของ

สัญญาณ การส่งสัญญาณที่แตกต่าง องค์ประกอบของสาย ชนิดของสาย สายหุม้คู่บิด สายโคแอกเชียล 

มาตรฐานสายปัจจุบัน 



64 

    

   

  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 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนท่ี     3(3-0-6) 

 Wireless and Mobile Communication 

ระบบการสื่อสารไร้สาย คุณลักษณะและผลกระทบของการแพร่ของสัญญาณวิทยุ 

เทคนิคการมอดูเลต การเข้ารหัสสัญญาณ การเข้ารหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี ้เทคนิคการมัลตเิพลกซ์ 

ส าหรับการสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย IEEE 802.11 และ IEEE 802.15 หลักการ 

ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนประกอบในการเชื่อมต่อส าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การน าความถี่ 

กลับมาใช้ใหม่ ระบบเซลลูล่าร์ วิธีการเข้าถึงหลายทางและการจัดการคลื่นรบกวน ความจุของช่อง  

สัญญาณไร้สาย ความจุของช่องสัญญาณแบบผู้ใช้หลายราย 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 

ตัวรับรู้และตัวขับ โปรโทคอลของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและการ 

ประมวลผลที่ชายขอบส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ต  

ของสรรพสิ่ง กรณีศกึษาของการประยุกต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่นา่สนใจ 
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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 

การเขียนแบบไฟฟ้าสื่อสารและข้อก าหนดประกอบแบบ 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  

การวิจัยและการพัฒนาโครงงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากปัญหาชุมชนหรือ

อุตสาหกรรม การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และการน าเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน 

Research and development of electrical engineering projects from community or 

industrial problems, writing complete report and presentation of project, conclusion of project 

 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรไฟฟ้า   1(1-0-2)  

  Laws and Ethics for Electrical Engineers 

  กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม กรณีศกึษา ผลกระทบอันเนื่องจากความไม่รูใ้นตัวกฎหมายและจรรยาบรรณ 

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

case studies, effects due to ignorance of laws and ethics 
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262496 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง      3(3-0-6) 

  Selected Topics in Power Electronics  

 การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรอืที่เป็นปัจจุบันหรอืกรณีศกึษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์        การน าเสนอ 

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  

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรอืกรณีศกึษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับระบบควบคุมการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ การน าเสนอ 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

วัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม 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  ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน  1(0-3-2) 

  Engineering Tools and Operations Laboratory 

  ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ท างาน

ด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผน่ 
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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  การจัดการทางวศิวกรรม      2(2-0-6) 

  Engineering Management 

  โครงสร้างและการจัดองค์กรส าหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติส าหรับการ

จัดการงานทางวิศวกรรม การจัดการอ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรใน

องค์กร การลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบือ้งตน้ 

  Structure and organization in engineering, principles for engineering management, 

management of powers, duties of 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. เลขสามล าดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

        1.1 เลข 261  หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล 

        1.2 เลข 262  หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้า 

        1.3 เลข 263  หมายถึง วิศวกรรมโยธา 

        1.4 เลข 264  หมายถึง วิศวกรรมอุตสาหการ 

    2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

        2.1 เลข 1  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

        2.2 เลข 2  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

        2.3 เลข 3  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

        2.4 เลข 4  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

    3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

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

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายเชวศักดิ ์รักเป็นไทย 38399004XXXXX รอง

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2550 

2546 

2542 

2 นางสาวจงลักษณ ์พาหะซา 33013005XXXXX รอง

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

2554 

 

2550 

2540 

 

3 นายสิทธิเดช วชิราศรศีิรกิุล 36599001XXXXX รอง

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

2553 

 

2546 

 

2540 

4* นายณัฐพงษ์ โปธ ิ 35012004XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Sheffield, UK. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559 

2550 

2546 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายด ารงค ์อมรเดชาพล 32007001XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

2556 

2543 

 

2539 

6* นายดวงดี แสนรักษ์ 31606006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

2550 

2539 

7* นายเกรยีงศักดิ์  

ไกรกจิราษฎร์ 

 

164040005XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2562 

2554 

2552 

8 

 

 

 

 

 

นายสุรพล ด ารงกติติกุล 35099001XXXXX อาจารย ์ D.Eng. 

 

Diploma 

 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

 

Electrical Engineering                                    

                

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Trondheim (The Norwegian Institute 

of Technology), Norway. 

University of Trondheim (The Norwegian Institute 

of Technology), Norway. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2527 

 

2523 

 

2519 

9* นายธนกานต์ สวนกัน 35101002XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. 

M.Sc. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Communication 

Engineering 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

2564 

 

2552 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 2549 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

10* นายบรรเทิง ยานะ 555069000xxxx อาจารย ์ Ph.D. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Information Science and 

Technology  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Osaka University, Japan. 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2562 

 

2551 

2548 

11* นายศราวุธ แต้โอสถ 35099008XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

2546 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ

ท างานจริง หลักสูตรจึงก าหนดให้มีกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต และบังคับให้นิสิต

ต้องลงทะเบียน นิสิตต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก่อน

ฝึกปฏิบัติงานจริงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับภาคอุตสาหกรรม โดยนิสิตทุกคนต้องเลือกลงทะเบียน 

รายวิชาใดวิชาหนึ่ง คือ 262400 การฝกึงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรอื 262401 สหกิจศึกษา 
 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 สามารถแสดงออกถึงความมีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับปัญหาจริงของภาค 

อุตสาหกรรม 

4.1.3 สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์สรุปประเด็นปัญหา และการจัดท ารายงาน 

4.1.4 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการน าเสนอผล

การฝึกปฏิบัติงานจรงิ 

4.1.5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4.1.6 สามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 
 

4.2 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4  
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการประยุกต์ทฤษฎี ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ

บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาปัญหาของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น

การพัฒนาหัวข้อโครงงานต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม โดยนิสิตสามารถ

เลือกท าโครงงานได้ตามที่นิสิตสนใจ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และความ

เห็นชอบของคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร นิสิตต้องท าโครงงาน จัดท ารายงานตามรูปแบบที่

ก าหนดและน าเสนอโครงงานที่ศึกษาต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับปัญหาจริงของชุมชน

หรอืภาคอุตสาหกรรม 

5.2.2 สามารถสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และการ

จัดท ารายงาน 

5.2.3 สามารถออกแบบและพัฒนาหาค าตอบของปัญหาชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม 

โดยค านึงถึงขอ้พิจารณาทางดา้นสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.2.4 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และน าเสนอผลการ

ด าเนนิโครงงาน 

5.2.5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

5.2.6 สามารถเลือกใช้เครื่องมอืวัดทางไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

5.2.7 สามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงานในการแก้ปัญหา

ชุมชนหรอือุตสาหกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

5.2.8 สามารถสรุปผลกระทบของค าตอบของปัญหาในบริบททางสังคม 
 

5.3 ช่วงเวลา 

       ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4 
 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

        รายวิชา 262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หนว่ยกิต   
    

 5.5 การเตรยีมการ 

  ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชา 262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตต้องก าหนดหัวข้อ

โครงงานและพัฒนาขอ้เสนอโครงงานโดยการบูรณาการกับรายวิชา 003306 บูรณาการความรู้

สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

เพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรอืภาคอุตสาหกรรม 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการท าโครงงานตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนด 

5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

5.6.3 คณะกรรมการสอบโครงงานประเมินการน าเสนอผลงานของนิสิต 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ ส่งเสริมให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมที่มกีารแสดงออกด้านบุคลิกภาพ 

2. ด้านสุขภาพ 1) สง่เสริมการรักสุขภาพในการจัดการเรยีนการสอน  

2) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและกระตุ้นให้นิสิตเข้าร่วม

กิจกรรม 

3. ด้านสุนทรียภาพ ส่งเสริมให้นิสิตมีมิติทางสุนทรียศาสตร์ เช่น ความลงตัว ความ

สวยงาม ความภูมใิจในผลงานทางวศิวกรรม 

4. ซื่อสัตย ์ ส่งเสริมซื่อสัตย์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน และให้นิสิต

แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 

5. มีวนิัย ส่งเสริมความความมวีินัยในการจัดการเรียนการสอน และให้นสิิต

แสดงออกถึงความมวีินัย  

6. ใจอาสา 1) สง่เสริมความมจีติอาสาในการจัดการเรยีนการสอน  

2) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาและกระตุ้นให้นิสิตเข้าร่วม

กิจกรรม 

7. กล้าเป็นผู้น า 1) สง่เสริมความความเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอน  

2) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้น าและให้นิสิตแสดงออกถึง

ความเป็นผู้น า 
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2. การพัฒนาผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1 สามารถก าหนดกรอบ

ความคิดและเชื่อมโยงความรู้

ทางดา้นคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน

ทางดา้นวิศวกรรม และ

ความรูเ้ฉพาะทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า กับงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า 

1) การบรรยาย 

2) การฝึกท าโจทย์ปัญหา 

3) การฝึกปฏิบัติ 

4) การท าการทดลอง 

5) การสาธิต 

6) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใน

งานจริง 

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

2) ประเมินจากการตอบค าถาม 

3) ประเมินจากผลการท าโจทย์

ปัญหา 

4) ประเมินจากการฝกึปฏิบัติ 

5) ประเมนิจากการท าการทดลอง 

6) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 

7) ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็น 

8) ประเมินจากรายงาน 

PLO2 สามารถระบุปัญหา ตั้ง

สมการความสัมพันธ์ และ

วิเคราะหป์ัญหาทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใหไ้ด้

ข้อสรุปของปัญหาที่มี

นัยส าคัญ 

1) การบรรยาย 

2) การฝกึท าโจทย์ปัญหา 

3) การฝกึปฏิบัติ 

4) การท าการทดลอง 

5) การสาธิต 

6) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใน

งานจรงิ 

7) กรณีศกึษา 

8) การอภิปราย 

1) ประเมนิจากการสอบข้อเขียน 

2) ประเมนิจากการตอบค าถาม 

3) ประเมนิจากผลการท าโจทย์

ปัญหา 

4) ประเมินจากการฝกึปฏิบัติ 

5) ประเมนิจากการท าการทดลอง 

6) ประเมนิจากการสอบปฏิบัติ 

7) ประเมนิจากการแสดงความ

คิดเห็น 

8) ประเมนิจากรายงาน 

PLO3 สามารถออกแบบและ

พัฒนาหาค าตอบของปัญหา

ในการปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้า โดยค านึงถึง

ข้อพิจารณาทางดา้น

สาธารณสุข ความปลอดภัย 

วัฒนธรรม สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

1) การฝกึปฏิบัติ 

2) การท าการทดลอง 

3) การสาธิต 

4) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใน

งานจรงิ 

5) กรณีศกึษา 

6) การอภิปราย 

7) การมอบหมายงาน 

8) การค้นคว้าด้วยตนเอง 

1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 

2) ประเมินจากการตอบค าถาม 

3) ประเมนิจากการฝกึปฏิบัติ 

4) ประเมนิจากการท าการทดลอง 

5) ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็น 

6) ประเมนิจากรายงาน 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO4 สามารถค้นหาและ

เลือกใช้ขอ้มูลจากมาตรฐาน

การปฎิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล 

การสบืค้นทางเอกสาร การ

ออกแบบการทดสอบและ

ทดลอง เพื่อหาค าตอบของ

ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

1) การฝกึปฏิบัติ 

2) การท าการทดลอง 

3) การสาธิต 

4) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใน

งานจรงิ 

5) กรณีศกึษา 

6) การอภิปราย 

7) การมอบหมายงาน 

8) การค้นคว้าด้วยตนเอง 

1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 

2) ประเมนิจากการตอบค าถาม 

3) ประเมนิจากการฝกึปฏิบัติ 

4) ประเมินจากการท าการทดลอง 

5) ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็น 

6) ประเมนิจากรายงาน 

 

PLO5 สามารถเลือกใช้ 

เทคนิควิธี ทรัพยากร 

เครื่องมือทันสมัยทาง

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพยากรณ์

และการท าแบบจ าลองของ

งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

1) การฝกึปฏิบัติ 

2) การท าการทดลอง 

3) การสาธิต 

4) ยกตัวอย่างการประยุกต์ใน

งานจรงิ 

5) กรณีศกึษา 

6) การอภิปราย 

7) การมอบหมายงาน 

8) การค้นคว้าด้วยตนเอง 

1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 

2) ประเมนิจากการตอบค าถาม 

3) ประเมนิจากการฝกึปฏิบัติ 

4) ประเมินจากการท าการทดลอง 

5) ประเมินจากการแสดงความ

คดิเห็น 

6) ประเมนิจากรายงาน 

 

PLO6 สามารถท างานเป็นทีม

ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าทีม

และส่งเสริมความรว่มมอืที่ดี

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน

การท างานให้บรรลุเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

1) การมอบหมายงานกลุ่ม 

2) การท าโครงงานวิศวกรรม 

3) การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ 

1) ประเมนิจากการตอบค าถาม 

2) ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็น 

3) ประเมนิจากรายงาน 

4) ประเมนิจากความก้าวหน้า 

5) ประเมนิจากการน าเสนอ

ผลงาน 

6) ประเมนิจากผลงานและ

รายงาน 

7) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า

ร่วมและการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO7 สามารถสื่อสารงาน

วิศวกรรมไฟฟ้ากับกลุ่มผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่น

และสังคมโดยรวมได้อย่างมี

ประสิทธิผล และพัฒนาแบบ

งานวิศวกรรมไฟฟ้าด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1) การฝกึปฏิบัติ 

2) การสาธิต 

3) กรณีศกึษา 

4) การมอบหมายงานกลุ่ม 

5) การท าโครงงานวิศวกรรม 

6) การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ 

7) การจัดกิจกรรม 

1) ประเมนิจากรายงาน 

2) ประเมนิจากความก้าวหน้า 

3) ประเมนิจากการน าเสนอ

ผลงาน 

4) ประเมินจากการตอบค าถาม 

5) ประเมินจากผลงานและรายงาน 

6) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า

ร่วมและการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

PLO8  สามารถสรุปผล

กระทบของค าตอบของ

ปัญหาวศิวกรรมไฟฟ้าใน

บริบททางสังคม ได้แก่ ชีวอ

นามัย ความปลอดภัย 

กฎหมาย วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม และความจ าเป็น

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) กรณีศกึษา 

2) การจ าลองสถานการณ์ 

3) การศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

4) การค้นคว้าด้วยตนเอง 

1) ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็น 

2) ประเมินจากการตอบค าถาม 

3) ประเมนิจากรายงาน 

4) ประเมินจากความก้าวหน้า 

5) ประเมนิจากการน าเสนอ

ผลงาน 

6) ประเมนิจากผลงานและ

รายงาน 

 

PLO9  สามารถตัดสินใจและ

วิจารณ์ผลกระทบจากการ

ตัดสินใจตอ่สถานการณก์าร

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้า โดยค านึงถึง

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม บริบททางสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

1) กรณีศกึษา 

2) การจ าลองสถานการณ์ 

3) การศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

4) การค้นคว้าด้วยตนเอง 

1) ประเมนิจากการแสดงความ

คิดเห็น 

2) ประเมนิจากการตอบค าถาม 

3) ประเมนิจากรายงาน 

4) ประเมินจากความก้าวหน้า 

5) ประเมนิจากการน าเสนอ

ผลงาน 

6) ประเมนิจากผลงานและ

รายงาน 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO10  สามารถประยุกต์

หลักการทางวิศวกรรมและ

การบริหารงานในการ

แก้ปัญหาชุมชนหรอื

อุตสาหกรรมด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

1) กรณีศกึษา 

2) การค้นคว้าด้วยตนเอง 

3) การท าโครงงานวิศวกรรม 

4) การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ 

5) การจัดกิจกรรม 

1) ประเมินจากความก้าวหน้า 

2) ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงาน 

3) ประเมินจากการตอบค าถาม 

4) ประเมินจากผลงานและรายงาน 

5) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า

ร่วมและการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

PLO11  สามารถหาความรู้

และประยุกต์ความรูใ้หม่เชิง

วิศวกรรมและ/หรอืศาสตร์

อื่นที่เกี่ยวข้องตามความ

ต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

1) กรณีศกึษา 

2) การค้นคว้าด้วยตนเอง 

3) การท าโครงงานวิศวกรรม 

4) การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ 

1) ประเมินจากความก้าวหน้า 

2) ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงาน 

3) ประเมินจากการตอบค าถาม 

4) ประเมินจากผลงานและ

รายงาน 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

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

1.คุณธรรม จริยธรรม            

(1) มคีวามกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใชใ้นการด าเนิน

ชวีติ 

        ✓   

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย        ✓    

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน        ✓      

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ

สังคม 

         ✓  

2.ความรู ้            

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญ

ในเนื้อหาที่ศกึษา 

✓           

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใน

แนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ 

   ✓       ✓ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ✓       ✓  

3.ทักษะทางปัญญา            

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิด

สร้างสรรค์และคิดอยา่งเป็นระบบ 

  ✓         

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และ

การใชเ้คร่ืองมอืเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

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

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 ✓   ✓       

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

         ✓  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ            

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี       ✓     

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดงจุดยืน

อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ✓         

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้

เหมาะสม ท างาน เป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     ✓      

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง 

          ✓ 

(5)  มทัีกษะในการด าเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม       ✓     

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

           

(1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร

อย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

    ✓       

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื

อน าสถิติมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนนิชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

อย่างสร้างสรรค์ 

 

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

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

      ✓     

6.สุนทรียภาพ            

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ท่ีศึกษา 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

       ✓    

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ            

(1) มสีุขนสิัยท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ   ✓         

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม      ✓      

8. ทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชพี     ✓       
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 
 

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

1. ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำในกำรสือ่สำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ       ✓     

2. ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่ำงรูเ้ท่ำทัน     ✓       

3. ผู้เรียนสำมำรถจัดกำรชีวิตตนเองอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม         ✓   

4. ผู้เรียนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผูอ้ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ควำมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสงัคมไทยและสังคมโลก 

     ✓      

5. ผู้เรียนสำมำรถแสดงออกซึ่งทักษะกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต           ✓ 

6. ผู้เรียนสำมำรถออกแบบนวัตกรรมทำงวิชำชีพด้วยกระบวนกำรคดิ
เชิงออกแบบได้ 

         ✓  
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
 

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

1.คุณธรรม จริยธรรม            

(1) เขา้ใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคา่ของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

       ✓    

(2) มีวนิัย ตรงตอ่เวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

  ✓         

(3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

     ✓      

(4) สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้

ทางวิศวกรรมตอ่บุคคล องคก์ร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

       ✓    

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี และมีความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ประกอบวิชาชพี รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ

วชิาชีพวศิวกรรมในแตล่ะลาขาตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน 

        ✓   

2.ความรู ้            

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐตาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน

วิศวกรรมศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง และการสรา้งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

✓           



 

     

 
84 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 
(2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทัง้ในเชิงทฤษฎแีละ

ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
✓ ✓          

(3) ลามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
  ✓       ✓  

(4) สามารถวิเคราะหแ์ละแก้ไขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถงึการ

ประยุกต์ไช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ✓   ✓       

(5) สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข

ปัญหาในงานจรงิได ้
  ✓         

3.ทักษะทางปัญญา            

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี   ✓      ✓   
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วคิราะห ์และ สรุปประเด็นปญัหาและความ

ต้องการ 
   ✓        

(3) สามารถคดิ วิเคราะห์ และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 

รวมถึงการใชข้้อมูลประกอบการตัดสนิใจในการท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    ✓       

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมไดอ้ย่าง

สรา้งสรรค์ 

   ✓      ✓  

(5) สามารถสืบคันข้อมลูและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้้วยตนเอง เพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวติและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ 

          ✓ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ            

(1) สามารถสื่อสารกับกลุม่คนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ใน

สาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ่สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

      ✓     
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 
(2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์

ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง

และของกลุ่ม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ตา่งๆ 

     ✓      

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 

และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
          ✓ 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 

ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานรว่มกับผูอ้ื่นทั้งใน

ฐานะผู้น าและผูต้ามไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง

เหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

     ✓      

(5) มีจิตส านึกความรับผดิชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการ

รักษาสภาพแวดล้อมต่อสงัคม 
  ✓         

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

           

(1) มีทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างด ี
      ✓     

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิตปิระยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
 ✓          

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัยได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    ✓       

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมลูทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใชส้ัญลักษณ ์
      ✓     

(5) สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อ

ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได ้
    ✓       

 



 

     

 
86 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวชิา  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            

     1.1 กลุ่มวิชาภาษา            

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน            

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ            

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน            

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร            

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและวิชาชพี            

     1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยแีละการสื่อสารยุคดิจิทัล            

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิิทัล             

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล            

     1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิต            

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต            

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีติ            

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม            

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน            

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ยุคดจิิทัล 

           

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี             
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หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวชิา  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

2. หมวดวิชาเฉพาะ            

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา            

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ            

     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            

241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม            

241154 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์            

242107 ความรู้พืน้ฐานทางเคม ี            

244108 หลักฟิสกิส์            

     2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า            

 2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า            

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขยีนโปรแกรม            

261101 เขียนแบบวศิวกรรม            

261109 พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม             

262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟา้            

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟา้            

262215 ปฏบัิตกิารวงจรไฟฟา้            

262216 อเิล็กทรอนิกสว์ศิวกรรม            

262323 ระบบควบคุม            

264101 วัสดุวิศวกรรม            

264109 ปฎบัิตกิารเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 

และการใชง้าน 

           

264312 การจัดการทางวิศวกรรม            
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หมวดวิชา / กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวชิา  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

 2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ            

      2.3.2.1 วิชาบังคับ            

262210 แนวโนม้เกิดใหม่ในวิศวกรรมไฟฟ้า            

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล            

262221 การวัดและเคร่ืองมอืวัดทางไฟฟา้            

262240 เครื่องจักรกลไฟฟา้            

262271 สัญญาณและระบบ            

262272 เทคโนโลยกีารสื่อสาร            

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์            

262491 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า            

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวศิวกรไฟฟา้            

      2.3.2.2 วิชาบังคับเฉพาะงาน            

 งานไฟฟ้าก าลัง            

262341 การกักเก็บพลังงาน            

262343 อเิล็กทรอนิกสก์ าลัง            

262345 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1            

262346 การออกแบบและตดิตัง้ระบบไฟฟา้            

262347 ระบบไฟฟา้ก าลัง            

262447 ระบบไฟฟา้และสื่อสารส าหรับอาคาร            

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟา้            

262446 แบบไฟฟา้ก าลังและการประมาณราคา            

262448 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2            
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262449 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง            

262450 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง            

 งานไฟฟ้าสื่อสารและอเิล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ            

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล            

262373 หลักการสื่อสาร            

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย            

262376 การสื่อสารดิจิทัล            

262478 วศิวกรรมสายอากาศ            

262479 วศิวกรรมไมโครเวฟ            

262480 การสื่อสารทางแสง            

262484 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนท่ี            

262489 แบบไฟฟา้สื่อสารและการประมาณราคา            

 2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก            

 1) งานไฟฟ้าก าลัง            

     กลุ่มเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน            

262421 การวเิคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟา้            

262422 การประยุกตเ์ครื่องจักรกลไฟฟา้            

262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟา้            

262431 การควบคุมดิจทัิลส าหรับการขับเคลื่อนทางไฟฟา้            

      กลุ่มพลังงานไฟฟ้า            

262461 สมาร์ตกรดิเบือ้งต้น            

262462 ระบบผลิตไฟฟา้แบบกระจาย            
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262463 พลังงานหมุนเวยีน            

262464 การอนุรักษแ์ละการจัดการพลังงาน            

      กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า            

262425 การควบคุมส าหรับอเิล็กทรอนิกสก์ าลัง            

262441 ยานยนต์ไฟฟา้            

262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวติชิง            

262496 หัวขอ้คัดสรรทางอิเล็กทรอนิกสก์ าลัง            

      กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ            

262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ            

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม            

262430 ระบบควบคุมอัจฉรยิะ            

262497 หัวขอ้คัดสรรทางระบบควบคุม            

     กลุ่มระบบไฟฟ้าก าลัง            

262348 โรงไฟฟา้และสถานไีฟฟา้ย่อย            

262455 การวเิคราะห์ทางคอมพวิเตอร์ในระบบไฟฟา้ก าลัง            

262457 การป้องกันฟา้ผ่า            

262458 วธีิปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟา้ก าลัง            

    กลุ่มระบบไฟฟ้าส าหรับการขนส่งทางราง            

262432 เทคโนโลยขีนสง่ทางรางส าหรับวศิวกรไฟฟา้            

262443 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟา้ส าหรับการขนส่งทางราง            

262444 ระบบไฟฟา้ส าหรับการขนส่งทางราง            

262445 ระบบอาณัตสิัญญาณส าหรับการขนส่งทางราง             
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      กลุ่มออกแบบและความปลอดภัยทางไฟฟ้า            

262453 วศิวกรรมการสอ่งสวา่ง            

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟา้            

262465 การออกแบบและตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟา้จาก 

พลังงานแสงอาทติย์ 

           

262466 การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟา้            

  2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอเิล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ            

262475 ความรู้เบือ้งต้นทางปัญญาการค านวณ            

262476 การสร้างตน้แบบรวดเร็ว            

262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายสง่            

262488 อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง            

  2.3.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม            

262400 ฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า            

262401 สหกิจศกึษา            
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดผล

การเรียนรู้ระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และทวนสอบ

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนิผลของรายวิชาในหลักสูตรที่ก าหนด 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลกัสูตร เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิตทุกรายวิชา เพื่อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนสิิต 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษาเพื่อน ามาใช้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

มีดังนี ้

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา แตล่ะ

รุ่น ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ

บัณฑติในการประกอบการอาชีพ 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความ

พร้อม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษา

นั้นๆ 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

 

 



93 

   

  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

 4. สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์  

การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 

ตลอดจนเข้าใจหลักสูตรที่สอน 

1.2 แนะน าเทคนิคการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ

พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรูแ้ละ คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4 มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 
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1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรและเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศกึษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย 

 

2. บัณฑิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ

ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ส าหรับ

ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมและ

ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิิตมทีักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสติ อัตราการส าเร็จการศึกษา 

การรอ้งเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแตล่ะปีเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

 

 

4. อาจารย์ 
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คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และด าเนินการรับและแต่งตัง้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี

ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่ประกอบการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย

ละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ

ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและขอ้เสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ

การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรอืรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 

 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ หอ้งสมุดหรอืแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากร

และอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการใหบ้ริการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80     

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 
 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2      

ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรสีาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์

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

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 
 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 
 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 
 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย /บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

มาวิเคราะหเ์พื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม  

1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่

ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน  

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาและผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูล

ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 

นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสภาวิศวกร เป็น

ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้

จะกระท าทุกๆ 5 ปี เพื่อใหห้ลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของ อว. 

(มคอ.1) 

สภาวิศวกร 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               ไม่นอ้ยกว่า 30 30 30 30 

      หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบงัคับ - - 30 30 

2.หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่นอ้ยกว่า 84 84 111 105 

    2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางภาษา  - - 3 

    2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตร์ 

  

 

 
(องค์ความรู้

เฉพาะทาง

วิศวกรรม 

 30 หน่วยกิต) 

21 12 

    2.3 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  90 90 

        2.3.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  30 29 

        2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  45 49 

        2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  15 6 

        2.3.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม   6 

3.หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 6 

               รวม (หน่วยกิต)            ไม่นอ้ยกว่า 120 120 147 141 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                 30 หน่วยกิต หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                            30 หน่วยกิต  

    กลุ่มวิชาภาษา                                       12 หน่วยกิต     กลุ่มวิชาภาษา                                  12 หน่วยกิต  

001101 การใช้ภาษาไทย                               3(2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารดว้ยค า วลี การแตง่ประโยค ส านวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคญัจาก

การฟังและการอา่น การเขียนย่อหนา้ การสรุปความ 

และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่

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 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน             2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอา่น ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

ปรับชื่อและ

เนือ้หาวิชา 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                  3(2-2-5) 

Ready English  

      ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษา อังกฤษของการฟัง พูด อา่น เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ได้แก่ การ

แนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธ

การเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการ

วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือก

ซือ้สินค้าและการกล่าวลา 

     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 

001102 ภาษาไทยเชิงวชิาการ                     1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น  การ

ผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

ปรับชื่อและ

เนือ้หาวิชา 

 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                    3(2-2-5) 

  Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์

ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง 

การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ใน

การสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน

สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่าน

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวนั   3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

ปรับชื่อและ

เนือ้หาวิชา 
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ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ

อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงาน

เลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

     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 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self and 

others in daily life context  

 

 

 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                        3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ

สื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียน

สรุปความจากสื่อ การอา่นและถ่ายทอดข่าว การอา่น

กราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media 

in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing 

from media, news reading and sharing, data 

interpretation from graphs and tables, interpretation 

and information presentation for further study and 

future careers 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      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 

ปรับชื่อและ

เนือ้หาวิชา 

 

 

 

 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          3(2-2-5)        

เชิงวชิาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน 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 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 

    กลุ่มวิชาบูรณาการ                                18  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล   3 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มวิชา 

002201 พลเมอืงใจอาสา                               3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล     1(0-2-1) 

Technology Usage in Digital Age   

เพิ่มรายวิชาใหม่ 



118 

 

   

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การ

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, 

public consciousness, gratitude, citizenship and 

democracy, professional ethics, the changing society, 

cultural appreciation, adaptation to social and cultural 

changing 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท าธุรกรรม

พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  การใช้ เทคโนโล ยีทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

     Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage 

of office software    

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                          3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการ

อคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส                 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and 

violence management in multicultural society, social and 

cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity 

of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao 

dimensions            

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                      2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 

        หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ

และการสื่อสาร 

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 

     

 

        กลุ่มวิชาทักษะชีวิต                            15 หน่วยกิต  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม      3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ ์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อ

สุ ขภาพ  ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพในชี วิ ตประจ า วั น 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการ

และการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติ เหตุทางจราจร การรับมือกับ

อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ า

ในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการ

ใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

     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)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ

ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงาน

อัตโนมัติและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม 

การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ใน

การท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่าย

สังคมออนไลน์อย่าง มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology: hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic 

commerce transaction, office automation program and 

software application for multimedia production, search, 

screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต       3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่ 

  Artistic for Life Management 

       ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวติบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต

พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวติในสังคมและ

ชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

      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 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ                     3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ

การวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง

และผูอ้ื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก 

คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการ

จัดการอารมณ ์

 Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life 

and planning, fundamental of sufficiency economy, 

lifestyle concept of sufficiency economy, thinking 

system, positive thinking, analytical thinking, creative 

thinking, emotion control and management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้        3(2-2-5) 

ตลอดชีวิต                                          

Skills Development and Lifelong Learning 

     ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ

พัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสั งคม  ทั กษะการคิด   ทั กษะการคิดอ ย่าง

สรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ

การสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็น

ส าหรับอนาคต 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 
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม  3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ต ามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality 

development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public 

communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, 

self-adaptation in the Thai and global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม          2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation    

  ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและ

หน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น                  

 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

และด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ใน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็น ผู้น าด้านสุขภาพ 

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) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

     ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ

ยุคดิจิทัล การใชเ้คร่ืองมือวัดส าหรับผูป้ระกอบการใน

ยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการ

สร้างผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

คุณธรรม จรยิธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

     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 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม          3(0-6-3)                

ทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่

การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

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 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
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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 

    ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดยใชท้ักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม  หัวข้อและ

ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความ สอดคล้องกับ

ค าศัพท์ 

    English in more specific contexts through 

listening, speaking, reading, and writing skill with 

additions of various speaking and writing topics 

เพิ่มรายวิชาใหม่  

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         

                                                              21 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         

                                                          12 หน่วยกิต 

 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

Calculus I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า

เวคเตอร์ของจ านวนจรงิและการประยุกต์ เทคนิคการ

อินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เมทริกซ์และระบบ

สมการเชิงเส้น 

     Mathematical induction, limit, continuity, 

derivatives and integral of real-valued and vector-

valued functions of a real variable and their 

applications, techniques of integration, improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate 

form, matrices and system of linear equations 

241153 คณิตศาสตร์วศิวกรรม   3(2-2-5) 

Engineering Mathematics  

     ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์

อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิคการ

หาปริพันธ์และการประยุกต์พีชคณิตของเวกเตอร์ใน

สามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิ สามมิติ แคลคูลัส

เบื้องต้นของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการ เชิงเส้น 

     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 real-valued 

functions of several variables and their applications, 

matrices and system of linear equations 

ปรับรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

Calculus II 

     พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น

เบื้องต้น ส าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบ

พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร 

     Vector algebra in three dimensions, introduction 

to line integrals, sequences and series of numbers, 

Taylor series expansions of elementary functions, 

numerical integral, polar coordinate system, calculus 

of real-valued functions of two variables 

241154 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์

       3(2-2-5) 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

     ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ส าดับและอนุกรมของจ านวน

จริง ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์  หลายชั้นในพิกัด

ทรงกระบอกและทรงกลม ปรพิันธ์เชิงตัวเลข ปรพิันธ์

ตามเส้นเบื้องต้น สมการ เชิงอนุพันธ์เบือ้งต้นและการ

ประยุกต์ 

     Improper integrals, sequences and series of real 

numbers, polar coordinate system, multiple integrals 

in cylindrical and spherical coordinates, numerical 

ปรับรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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integration, introduction to differential equations and 

their applications 

241253 แคลคูลัส 3  3(3-0-6) 

Calculus III 

     สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้นตรง ระนาบ และพื้น ผิว  ในปริภูมิสามมิติ  

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ 

     Introduction to differential equations and their 

applications, lines, planes and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real-valued functions 

of several variables and its applications 

  ปิดรายวิชา 

242101 หลักเคม ี 4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

     สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ

ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิ ริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

เคมีสิ่งแวดล้อม 

     Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี                 3(2-3-5) 

Fundamental of Chemistry  

     สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ

ดิก ธาตุเรพริเซนเททิฟ อโลหะ โลหะ  ทรานซิซัน 

พันธะเคมีและโครงสรา้งโมเลกุล ปรมิาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 

สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา้ 

     Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, representative elements, metal, 

nonmetal and transition elements, chemical bonding 

and molecular structure, stoichiometry, chemical 

reactions, gases, solid, liquid, solutions, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, 

electrochemistry 

ปรับรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

Physics I 

     หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปรมิาณเวคเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 

มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สถานแรงโน้มถ่วง สมดุลแรง

และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ

วงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัม

และการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวชิา

ฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและ

การสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง 

ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ 

ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อของ

เทอ ร์ โม ไดนามิกส์  ทฤษฎีจลน์ ของก๊ าซ  และ

เคร่ืองยนต์ความร้อน 

244108 หลักฟิสิกส์                                  3(2-3-6) 

Principles of Physics  

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 

มิติ  การ เคลื่ อนที่ แบบหมุน  งานและพลั งงาน 

กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและเสียง 

ระบบ เลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบ

ก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์และกลจักรความร้อน 

ทฤษฎี จลน์ ไฟฟา้สถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า 

เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบ

ต่างๆ การ หาสนามไฟฟา้จากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า 

ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ

ความ ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก

แ ล ะ แ หล่ ง ก า เ นิ ด ส น าม แม่ เ ห ล็ ก  เ ว ก เ ต อ ร์

ปรับรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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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 rigid-

body mechanics, momentum and collision, work 

energy and conservation law in physics, properties 

of matter, fluid mechanics, wave and vibration, 

sound and hearing, light, properties of light, lens and 

vision, heat and temperature, ideal gas system, 

state equation and 4  rules of thermodynamics, 

kinetics theory of gases and heat engines 

สนามแม่เหล็กและ กฎของฟาราเดย์ แหล่งก าเนิด

ไ ฟฟ้ า ก ร ะ แ สสลั บ  ว ง จ ร ไฟฟ้ า ก ร ะ แ สสลั บ 

อเิล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

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 

244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

Physics II  

     ไฟฟ้ าสถิต  ประจุ ไฟฟ้ าและแรงทางไฟฟ้า 

เวกเตอร์สนามไฟฟา้จากประจุบนไฟฟ้าบนตัวน าแบบ

ต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟา้ 

ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ

ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก

แ ล ะ แ หล่ ง ก า เ นิ ด ส น าม แม่ เ ห ล็ ก  เ ว ก เ ต อ ร์

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎ

ของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน า

แม่ เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า

แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรไฟฟา้กระแสสลบั  

ทฤษฏีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม 

ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิเคลียร์ 

    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, 

  ปิดรายวิชา 
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atomic physics and nuclear physics 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า         90 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า       90 หน่วยกิต  

   2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 30 หน่วยกิต    2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 29 หน่วยกิต ลดลง 1 หน่วยกิต 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 

Computer Programming  

     แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 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 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม  2(1-2-3) 

Principles of Problem Solving and Programming 

     องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์

ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหา 

ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและออกแบบ

การเขียนโปรแกรมโดยใช้ผังงานและรหัสเทียม 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ

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 

ปรับรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 

Engineering Drawing 

     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ 

การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิก

ทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อน

ยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่น

คลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบ

และการก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

     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 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-2-5) 

Engineering Drawing 

     การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ การ

เขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขยีนภาพพิกทอ

เรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม 

การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การเขียน

ภาพประกอบและการก าหนดรายละเอยีด การเขียน

แบบด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น การขึน้รูปด้วยรูปทรง

ตันและการประกอบชิน้ส่วน  

     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 

ปรับรูปแบบ

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3(3-0-6) 

Engineering Mechanics I 

     ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์

โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความ

เสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ 

โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พลศาสตร์

เบื้องต้น จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และ

โมเมนตัม 

     Force systems and resultant, Equilibrium, 

261109 พื้นฐานกลศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 

Basic Engineering Mechanics 

เวกเตอร์และอนุพันธ์ของเวกเตอร์ ระบบแรง

และผลลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

ความเสียดทาน จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของ

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 

ปรับรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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Structural analysis, Centroid and Distributed forces, 

Friction, Principle of virtual work and stability, Area 

and Mass moment of inertia, Introduction to 

dynamics, kinematics and kinetics of particles and 

rigid bodies, work and energy, Impulse and 

momentum 

particles and rigid bodies, work and energy, impulse 

and momentum 

 

262211 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis I 

     องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช 

ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวน า และ

ความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง 

แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรก าลังกระแสสลับ ระบบสาม

เฟส 

     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. 

262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า                      3(3-0-6) 

Electric Circuit Theory 

     องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช 

ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวน า และ

ความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง 

แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรก าลังกระแสสลับ ระบบสาม

เฟส 

     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 

ปรับรหัสและชื่อ

รายวิชา 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า              3(3-0-6) 

Electromagnetic Fields 

     การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ กฎของ

เกาส์ สนามไฟฟา้สถิต ตัวน าและไดอเิล็กทรกิ ความจุ 

กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทาน 

สนามแมเ่หลก็สถิต วสัดุแม่เหลก็ ความเหนี่ยวน า 

สนามแมเ่หลก็ไฟฟา้แปรผันตามเวลา สมการของ

แมกซ์เวลล ์

     Vector analysis, Coulomb’ s law, electric field 

intensity, Gauss’ law, electrostatic fields, conductors 

and dielectrics, capacitance, convection and 

conduction currents, resistance, magnetostatic 

fields, magnetic materials, inductance, time-varying 

electromagnetic fields, Maxwell’s equations 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                 3(3-0-6) 

Electromagnetic Fields 

     การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ ความเข้ม

สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและ

ไดอิเล็กทริก ความจุ กระแสการพาและกระแสการ

น า ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก 

ความเหนี่ยวน า สนามแม่เหล็กไฟฟา้แปรผันตามเวลา 

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 

ปรับค าอธิบาย

รายบิชา 

262215 ปฏิบัตกิารวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 

Electric Circuits Laboratory 

     การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟา้ เคร่ืองวัดและการ

วัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ การจ าลองวงจรเบือ้งต้น 

     Experiments in electric circuits, electrical 

instruments and measurements, direct current 

circuits, alternating current circuits, basic circuit 

simulations 

262215 ปฏิบัตกิารวงจรไฟฟ้า  1(0-3-2) 

Electric Circuits Laboratory 

     การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟา้ เคร่ืองวัดและการ

วัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ การจ าลองวงจรเบือ้งต้น 

     Experiments in electric circuits, electrical 

instruments and measurements, direct current 

circuits, alternating current circuits, basic circuit 

simulations 

คงเดมิ 
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262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(3-3-8) 

Engineering Electronics 

     อุปกรณ์กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-

แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ การ

วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และ

ออกแบบวงจรบี เจที  มอส ซีมอสและไบซีมอส

ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์และ

การประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์กึ่ง

ตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและ

คุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และ

ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบ

วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอสทรานซิสเตอร์ 

โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์และการประยุกต์ใช้

งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์

กึ่งตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและ

คุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ วงจรไดโอด 

วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอสทรานซิสเตอร์ 

วงจรโอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์ โมดูล

แหล่งจ่ายไฟ 

     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 

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(3-3-8) 

Engineering Electronics 

     อุปกรณ์กึ่งตัวน า ความสัมพันธ์ของกระแส-

แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ การ

วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และ

ออกแบบวงจรบี เจที  มอส ซีมอสและไบซีมอส

ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์และ

การประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับอุปกรณ์กึ่งตัวน า ความสัมพันธ์ของกระแส-

แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ของอุปกรณ์ วงจร

ไดโอด วงจรบี เจที  มอส ซีมอสและไบซีมอส

ทรานซิสเตอร์ วงจรโอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์ 

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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

262323 ระบบควบคุม  4(3-3-8) 

Control Systems 

     แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชัน

ถ่ายโอน แบบจ าลองของระบบบนปริภูมิเวลาและ

ปริภูมิความถี่ แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนอง

พลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับ

สอง การควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การ

ควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุม

ป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ 

วิธีการของการทดสอบเสถียรภาพ 

     Mathematical models of systems, transfer 

function, system models on time domain and 

frequency domain, dynamic models and dynamic 

262323 ระบบควบคุม  4(3-3-8) 

Control Systems 

     แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชัน

ถ่ายโอน แบบจ าลองของระบบบนปริภูมิเวลาและ

ปริภูมิความถี่ แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนอง

พลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับ

สอง การควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การ

ควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุม

ป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ 

วิธีการของการทดสอบเสถียรภาพ การทดลอง

เกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

     Mathematical models of systems, transfer 

function, system models on time domain and 

ปรับค าอธิบาย

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 

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 วัสดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Materials 

     การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม

วัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลเิมอร์ เซรา

มิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการความ

เสียหายของวัสดุ 

     Study of relationship between structures, 

properties, production processes and application of 

main group of engineering materials i. e.  metals, 

polymers, ceramics and composites, mechanical 

properties and materials degradation. 

264101 วัสดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Materials 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ

วัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 

คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของวัสด ุ

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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

264109 ปฏิบัตกิารเครื่องมอืพื้นฐาน                 1(0-3-2) 

ทางวิศวกรรมและการใช้งาน                                      

Engineering Tools and Operations Laboratory 

     ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเคร่ืองมือขนาด

เล็กที่ท างานด้วยมือ งานเคร่ืองจักรกล งานเชื่อม 

และงานโลหะแผ่น 

     Basic practices in hand tools, machines, welding 

and sheet metal 

264109 ปฏิบัตกิารเครื่องมอืพื้นฐาน            1(0-3-2) 

ทางวิศวกรรมและการใช้งาน                                      

Engineering Tools and Operations Laboratory 

ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมือวัดและเคร่ืองมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

วิธีใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร ปฏิบัติการเบื้องต้น

เกี่ยวกับงานเคร่ืองมือขนาดเล็กที่ท างานด้วยมือ งาน

เคร่ืองจักรกล 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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 

Engineering Management 

     โครงส ร้างและการจัดองค์กรส าห รับงาน

วิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติส าหรับการจัดการ

งานทางวิศวกรรม การจัดการอ านาจหน้าที่ของ

บุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร 

การลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิง

เศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น การ

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 

Engineering Management 

โครงสร้างและการจัดองค์กรส าหรับงาน

วิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติส าหรับการจัดการ

งานทางวิศวกรรมการจัดการอ านาจหน้าที่ของ

บุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร 

การลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิง

คงเดมิ 
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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 

เศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น 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                     45 หน่วยกิต      2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                 49 หน่วยกิต เพิ่ม 3 หน่วยกิต 

           2.3.2.1 วชิาบังคับ                       18 หน่วยกิต            2.3.2.1 วชิาบังคับ                       19 หน่วยกิต เพิ่ม 1 หน่วยกิต 

  262210 แนวโน้มเกิดใหม่ในวศิวกรรมไฟฟา้     1(1-0-2) 

Emerging Trends in Electrical Engineering 

     อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การค านวณแบบ 

คลาวด์  การแปลงรูปพลังงาน  ยานยนต์ ไฟฟ้า 

แนวโน้มที่น่าสนใจหรือกรณีศึกษาในงานวิศวกรรม 

ไฟฟา้ 

   Internet of things, cloud computing, energy 

transformation, electric vehicle, data analysis and 

visualization, interesting trend or case study in 

electrical engineering 

เปิดรายวิชาใหม่ 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล  3(2-3-6) 

Digital Circuit Design 

     ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน 

รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด 

ตารางความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจร

ตรรกเชิงผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ 

วงจรเข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจร

เชิงล าดับ ฟลิป-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ ความรู้

เบือ้งต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 

     Basics switching circuit theory, Boolean algebra, 

computer code, error detection, truth table, Boolean 

function simplification methods and combinational 

logic circuits, multiplexer and demultiplexer, 

encoder and decoder, adder and subtractor circuits, 

sequential circuits, flip- flops, counters, registers, 

introduction to microprocessor 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล  3(2-3-6) 

Digital Circuit Design 

     ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน 

รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด 

ตารางความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจร

ตรรกเชิงผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ 

วงจรเข้ารหัสและถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจร

เชิงล าดับ ฟลิป-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 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 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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262214 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis II 

     สมการวงจรไฟฟ้า วงจรเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ตามเวลา การวิเคราะห์โดยใช้โนดและเมช ฟังก์ชัน

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 

  ปิดรายวิชา 

262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6) 

Electrical Instruments and 

Measurements 

     หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา้ การจ าแนก

ประเภทและลักษณะของเคร่ืองมือวัด การวิเคราะห์

การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเคร่ืองมือวัด

แบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลัง การวัดตัว

ประกอบก าลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน 

ความเหนี่ยวน า และความจุ การวัดความถี่และช่วง

คาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ  การ

ปรับเทียบ 

     Units and standard of electrical measurement, 

instrument classification and characteristics, 

measurement analysis, measurement of current 

and voltage using analog and digital instruments, 

power measurement, power factor measurement, 

energy measurement, the measurement of 

resistance, inductance, and capacitance, frequency 

and period/time interval measurement, noises, 

transducers, calibration 

262221 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  3(2-3-6) 

Electrical Instruments and 

Measurements 

    หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจ าแนก

ประเภทและลักษณะของเคร่ืองมือวัด การวิเคราะห์

การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเคร่ืองมือวัด

แบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลัง การวัดตัว

ประกอบก าลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน 

ความเหนี่ยวน าและความจุ การวัดความถี่และช่วง

คาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ  การ

ปรับเทียบ การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

    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 

ปรับชื่อวิชาและ

รูปแบบหน่วยกิต 

  262240 เครื่องจักรกลไฟฟ้า                 3(3-0-6) 

Electrical Machines 

     วงจรแม่เหล็ก หลักการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า 

พลังงานและพลังงานร่วม หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส

และสามเฟส หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าหมุน 

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า

ก ระแสสลั บ  เ ค ร่ื อ ง จั ก รกล ไฟฟ้ า ซิ ง โ ค รนั ส 

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส 

การป้องกันเคร่ืองจักรกลไฟฟา้ 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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     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 

     สัญญาณและระบบต่อเนื่องทางเวลาและไม่

ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตาม

เวลา การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูเรียร์ 

การแปลงลาปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้

งานสัญญาณและระบบ เทคนิคที่ทันสมัยส าหรับ

วิ เคราะห์สัญญาณและระบบ  วงจรปรับสภาพ

สัญญาณ การประมวลสัญญาณดิจิทัลเบือ้งต้น 

     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 

คงเดมิ 

  262272 เทคโนโลยีการสือ่สาร                 1(1-0-2) 

Communication Technology 

     เทคโนโลยีการสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย 

การสื่อสารแบบอนุกรมและขนาน การสื่อสารข้อมูล 

และโครงข่ายเบื้องต้น อินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง 

เทคโนโลยีการสื่อสารคลื่นวิทยุ เทคโนโลยีการ 

สื่อสารคลื่นไมโครเวฟ  เทคโนโลยีการสื่อสาร 

ดาวเทียม เทคโนโลยกีารสื่อสารใยแก้วน าแสง 

    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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

262391 ฝกึงานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า     3(0-9-5) 

Training in Electrical Engineering 

  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

 3(2-3-6) 

Microcontrollers and Applications 

     ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  หน่วยความจ า  

อินพุต/เอาต์พุต และอุปกรณ์รอบข้าง  เคร่ืองมือ

ส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์  ตัวแปลโปรแกรม

และแก้จุดบกพร่อง  ระบบขัดจังหวะ  การต่อประสาน

ของตั ว รับ รู้ และอุ ปกรณ์การประ ยุกต์ ใ ช้ ง าน

ไมโครคอนโทลเลอรใ์นระบบอัตโนมัติและควบคุม 

     Introduction to microcontrollers, Memory, I/O 

and Peripheral, Development tools for 

microcontroller, Compilers and debuggers, Interrupt 

systems, Interfacing of sensors and devices, 

applications of microcontrollers in automation and 

control systems 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ 

  3(2-3-6) 

Microcontrollers and Applications 

     ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น หน่วยความจ า 

อินพุต/เอาต์พุต และอุปกรณ์รอบข้าง  เคร่ืองมือ

ส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวแปลโปรแกรม

และแก้จุดบกพร่อง ระบบขัดจังหวะ การต่อประสาน

ของตั ว รับ รู้และอุปกรณ์  การประ ยุกต์ ใช้ ง าน

ไมโครคอนโทลเลอร์ในระบบอัตโนมัติและควบคุม 

การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

     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 

ปรับชื่อวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2) 

Electrical Engineering Project I 

     การเตรียมความพร้อมส าหรับท าโครงงานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ

ท าโครงงาน การน าเสนอ การน าเสนอความคืบหน้า

ของโครงงาน 

Preparation for electrical engineering project, study 

and research for the project, presentation, 

presentation of the progress of the project 

  ปิดรายวิชา 

262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-2) 

Electrical Engineering Project II 

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

วิศวกรรมไฟฟ้า การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ

การน าเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน 

     Research and development of project in 

electrical engineering, writing a complete report and 

presentation of project, conclusion of project 

262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 

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

วิศวกรรมไฟฟ้า จากปัญหาชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และการน าเสนอ

โครงงาน การสรุปผลโครงงาน 

    Research and development of electrical 

engineering projects from community or industrial 

problems, writing complete report and presentation 

of project, conclusion of project 

ปรับรหัส ชื่อ

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1(1-0-2) 

ส าหรับวศิวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

     กฎหมายและข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศิวกรรม 

กรณีศกึษา ผลกระทบอันเนื่องจากความไม่รู้ในตัว

กฎหมายและจรรยาบรรณ 

     Laws and regulations involved with electrical 

engineering works, ethics for engineers, case 

studies, effects due to ignorance of laws and ethics 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1(1-0-2) 

ส าหรับวศิวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

     กฎหมายและข้อบั งคับที่ เ กี่ ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

กรณีศึกษา ผลกระทบอันเนื่องจากความไม่รู้ในตัว

กฎหมายและจรรยาบรรณ 

     Laws and regulations involved with electrical 

engineering works, ethics for engineers, case 

studies, effects due to ignorance of laws and ethics 

คงเดมิ 

           2.3.2.2 วชิาบังคับเฉพาะงาน             27 หน่วยกิต 

              ให้นิสิตเลือกเรียนงานใดงานหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้

           2.3.2.2 วชิาบังคับเฉพาะงาน          30 หน่วยกิต 

              ให้เลือกเรียนงานใดงานหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

เพิ่ม 3 หน่วยกิต 

 งานไฟฟ้าก าลัง  1) งานไฟฟ้าก าลัง  

262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

Electrical Machines I 

     พลังงานและการแปลงผันพลังงาน แรงแม่เหล็ก 

แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า วงจรแม่เหล็ก กระแส

ไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจร

แม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟา้และการต่อหม้อแปลงไฟฟา้

ทั้งเฟสเดียวและสามเฟส วิธีการควบคุมและการใช้

งานของหม้อแปลงไฟฟ้า คุณลักษณะของหม้อแปลง

ไฟฟ้าแบบอุดมคติและแบบใช้งานจริง วงจรสมมูล 

หม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองมือวัด แนวคิดพื้นฐาน

ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า หลักการของเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้าหมุน หลักการของการแปลงผันพลังงานไฟฟ้า

เชิงกลในเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้าง

ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและการพัน

ขดลวด คุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและ

มอเตอ ร์กระแสตรง  วิ ธี การ เ ร่ิม เดินมอ เตอ ร์

กระแสตรง วิธีการควบคุมความเ ร็วมอ เตอ ร์

กระแสตรง  การควบคุม เค ร่ืองจักรกลไฟฟ้ า

กระแสตรงด้วยอเิล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้ 

     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 

  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 

     การแปลงผันพลังงานในเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า

กระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน โครงสร้างทั่วไปของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การควบคุมและ

การประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การ

ต่อขนานมอเตอร์แบบซิงโครนัส โครงสร้างและ

คุณลักษณะของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าทั้ง

ชนิดเฟสเดียวและสามเฟส การควบคุมและการ

ประยุกต์ใช้งานของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า 

มอเตอร์ส าหรับงานพิเศษ หลักการเบื้องต้นของ

มอเตอร์เหนี่ยวน าเชิงเส้น วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์

เหนี่ยวน าสามเฟสและมอเตอร์ซิงโครนัส การป้องกัน

ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา้กระแสสลับในสภาวะไม่อยู่ตัว 

     Energy conversion of alternating current 

machines, rotating field, general structures of 

alternating current machines, characteristics of 

synchronous machines, control and applied 

methodologies of synchronous machines, steady 

state performance, parallel methods of synchronous 

motors, structures and characteristics of single-

phase and three phase induction machines, control 

and applied methodologies of induction machines, 

special alternating current machines, principles of 

induction linear motors, starting methods of three 

phase induction and synchronous motors, protection 

of machines, analysis of machines in unsteady state 

  ปิดรายวิชา 

  262341 การกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

Energy Storage 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน 

เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน

ส าหรับแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน  ระบบกักเก็บ

พลังงานส าหรับไมโครกริด  สมาร์ทโหลด ระบบ

บรหิารจัดการพลังงาน  

     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 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(3-3-8) 

Power Electronics 

     คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

หลักการของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ - 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น

ไฟฟ้ ากระแสตรง  ว งจรแปลง ผันก าลั ง ไฟฟ้ า

กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลงผัน

ก าลั ง ไฟฟ้ ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ ากระแสสลับ 

ปฏิบั ติ ก าร เกี่ ย วกั บคุณลั กษณะของอุ ปก ร ณ์

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าชนิด

ต่างๆ - วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็น

ไฟฟ้ ากระแสตรง  ว งจรแปลง ผันก าลั ง ไฟฟ้ า

กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร

แปลงผันก าลังไฟฟา้กระแสตรงเป็นไฟฟา้กระแสสลับ 

     Characteristics of power electronics devices, 

principles of power converters - AC to DC converter, 

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

converter, experiments about characteristics of 

power electronics devices, power converters - AC 

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

converter, DC to AC converter 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(3-3-8) 

Power Electronics 

     คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

หลักการของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟา้ วงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจร

แปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟา้กระแสตรงเป็น

ไฟฟา้กระแสสลับ ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

อุ ปกรณ์อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ก าลั ง  ว งจรแปลง ผัน

ก าลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจร

แ ปล ง ผั นก า ลั ง ไ ฟฟ้ า ก ร ะ แสสลั บ เ ป็ น ไฟฟ้ า

กระแสสลับ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟา้กระแสตรงเป็น

ไฟฟา้กระแสสลับ 

     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 

ปรบัค าอธิบาย

รายวิชา 

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

Electrical Power Engineering  

Laboratory I 

     ปฏิบัติการเกี่ยวกบัคุณลักษณะของหม้อแปลง

ไฟฟา้ เคร่ืองจักรกลไฟฟา้กระแสตรง เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา้กระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เคร่ืองก าเนิด

ไฟฟา้ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์ 

     Experiments about transformer characteristics, 

direct current machines, alternating current 

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

Electrical Power Engineering  

Laboratory I 

     ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหม้อแปลง

ไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เคร่ืองก าเนิด

ไฟฟา้ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์ 

    Experiments about transformer characteristics, 

direct current machines, alternating current 

คงเดมิ 
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machines, synchronous motor, synchronous 

generator, motor control 

machines, synchronous motor, synchronous 

generator, motor control 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 

Electrical System Design 

     แนวคิดพื้นฐานด้ านการออกแบบ กฎและ

มาตรฐาน รูปแบบการจ าหน่ายก าลังไฟฟา้ สายไฟฟ้า

และสายเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เคร่ืองส าเร็จ การค านวณโหลด การปรับปรุงตัว

ประกอบก าลังและการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ 

การออกแบบวงจรแสงสว่างและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การ

ออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการโหลด รายการสาย

ป้อนและประธาน ระบบก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การ

ค านวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดินส าหรับการ

ติดตั้งทางไฟฟา้ 

     Basic design concepts, codes and standards, 

power distribution schemes, electrical wires and 

cables, raceways, electrical equipment and 

apparatus, load calculation, power factor 

improvement and capacitor bank circuit design, 

lighting and appliances circuit design, motor circuit 

design, load schedule, feeder and main schedule, 

emergency power system, short circuit calculation, 

grounding system for electrical installation 

262346 การออกแบบและตดิตั้งระบบไฟฟ้า   3(3-0-6) 

Electrical System Installation and Design 

     แนวคิดพื้นฐานด้ านการออกแบบ กฎและ

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า รูปแบบการจ าหน่าย

ก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ทางเดินสาย 

บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเคร่ืองส าเร็จ การค านวณโหลด 

การออกแบบวงจรแสงสว่างและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การ

ออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการโหลด รายการสาย

ป้อนและประธาน การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและ

การออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ  ระบบก าลังไฟฟ้า

ฉุกเฉิน การค านวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อลงดิน

ส าหรับการติดตั้งทางไฟฟา้ 

     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 

ปรับชื่อวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง                 3(3-0-6) 

Electrical Power System 

     โครงส ร้ า ง ระบบก าลั ง ไฟฟ้ า  ว งจรก าลั ง

กระแสสลับ ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าและแบบจ าลอง ลักษณะเฉพาะหม้อ

แปลงก าลังและแบบจ าลอง พารามิเตอร์สายส่งและ

แบบจ าลอง พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจ าลอง หลัก

มูลของการไหลภาระ หลักมูลของการค านวณ

ความผิดพร่อง 

     Electrical power system structure, AC power 

circuits, per unit system, generator characteristics 

and models, power transformer characteristics and 

models, transmission line parameters and models, 

cable parameters and models, fundamental of load 

flow, fundamental of fault calculation 

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง                 3(3-0-6) 

Electrical Power System 

     โครงสร้างระบบก าลังไฟฟ้า การผลิต ส่งจ่าย 

จ าหน่ายและการใช้งานก าลังไฟฟ้า  วงจรก าลัง

กระแสสลับ ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าและแบบจ าลอง ลักษณะเฉพาะหม้อ

แปลงก าลังและแบบจ าลอง พารามิเตอร์สายส่งและ

แบบจ าลอง พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจ าลอง หลัก

มูลของการไหลภาระ หลักมูลของการค านวณ

ความผิดพร่อง 

     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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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fault calculation 

262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย       3(3-0-6) 

Power Plant and Substation 

     เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า 

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน

หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของ

สถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานี

ไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานี

ไฟฟา้ย่อย ระบบต่อลงดิน 

     Load curve, diesel power plant, steam power 

plant, gas turbine power plant, combined cycle 

power plant, hydro power plant, nuclear power 

plant, renewable energy sources, type of 

substation, substation equipment, substation layout, 

substation automation, lightning protection for 

substation, grounding systems 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือกงาน

ไฟฟา้ก าลัง 

  262349 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารส าหรับอาคาร  3(2-3-6) 

Electrical and Communication System Design 

for Building 

     ระบบการจ่ายก าลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electric Drives 

องค์ประกอบของระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

คุณลักษณะของโหลด ย่านการท างานของการ

ขับเคลื่อนทางไฟฟ้า วิธีการหยุดมอเตอร์ การส่ง

ก าลังและการเลือกขนาด คุณลักษณะแรงบิด-

ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวควบคุมและการ

ออกแบบตั วควบคุม  การขั บ เคลื่ อนมอเตอ ร์

กระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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วิธีการควบคุมสเกลารแ์ละเวกเตอร์ 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 แบบไฟฟ้าก าลังและการประมาณราคา     3(2-3-6) 

Electrical Engineering Drawing and Cost 

Estimation 

     การเขียนแบบไฟฟา้ก าลังและข้อก าหนดประกอบ

แบบ การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรียมข้อมูล 

ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา การ

วิเคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณ

ราคา ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแบบ

แบบไฟฟา้ก าลังด้วยคอมพิวเตอรช่วยออกแบบ 

     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 computer-

aided design (CAD) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

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

Electrical Power Engineering  

Laboratory II 

     การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง หม้อแปลง

แรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การ

ป้องกันสายส่ง การต่อลงดิน 

     Experiments about characteristics of generator, 

three- phase transformer and transmission line, 

voltage and current transformers, protective relays, 

transmission line protection, grounding 

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

Electrical Power Engineering  

Laboratory II 

     การทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง หม้อแปลง

แรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การ

ป้องกันสายส่ง การต่อลงดิน 

     Experiments about characteristics of generator, 

three- phase transformer and transmission line, 

voltage and current transformers, protective relays, 

transmission line protection, grounding 

คงเดมิ 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

Power System Protection 

     พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ  หม้อแปลง

เคร่ืองมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและระบบ

การป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิด

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

Power System Protection 

     พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ  หม้อแปลง

เคร่ืองมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและระบบ

การป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิด

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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พร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่ง

โดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้

รีเลย์แบบน าร่อง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกัน

หม้อแปลง การป้องกันเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การ

ป้องกันเขตบัส หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์

ป้องกันดิจิทัล 

     Fundamental of protection practices, instrument 

transformer and transducers, protection devices 

and protection systems, overcurrent and earth fault 

protection, differential protection, transmission line 

protection by distance relaying, transmission line 

protection by pilot relaying, motor protection, 

transformer protection, generator protection, bus 

zone protection, introduction to digital protection 

devices 

พร่องลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่ง

โดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้

รีเลย์แบบน าร่อง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกัน

หม้อแปลง การป้องกันเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การ

ป้องกันเขตบัส อุปกรณ์ป้องกันดิจิทัลเบือ้งต้น 

     Fundamental of protection practices, instrument 

transformer and transducers, protection devices and 

protection systems, overcurrent and earth fault 

protection, differential protection, transmission line 

protection by distance relaying, transmission line 

protection by pilot relaying, motor protection, 

transformer protection, generator protection, bus 

zone protection, introduction to digital protection 

devices 

262450 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 

High Voltage Engineering 

     การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง 

การผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด

แรงสูง  เทคนิคการฉนวนและความเครียดของ

สนามไฟฟ้า การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กท

ริกแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผ่า

และการป้องกัน 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 

262450 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 

High Voltage Engineering 

     การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง 

การผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด

แรงสูง  เทคนิคการฉนวนและความเครียดของ

สนามไฟฟ้า การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กท

ริกแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผ่า

และการป้องกัน 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 

คงเดมิ 

 งานไฟฟ้าสื่อสาร  2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอเิล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

262271 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

Signal and Systems 

     สัญญาณและระบบต่อเนื่องทางเวลาและไม่

ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตาม

เวลา การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูริเยร์ 

การแปลงลาปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้

งานสัญญาณและระบบ เทคนิคที่ทันสมัยส าหรับ

วิ เคราะห์สัญญาณและระบบวงจรปรับสภาพ

สัญญาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวล

สัญญาณดิจิทัล 

  ย้ายไปเป็นวิชา

บังคับทั้งงาน

ไฟฟา้ก าลังและ

ไฟฟา้สื่อสาร 
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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) 

Digital Signal Processing 

     สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทาง

เวลา การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและการ

ประมาณค่าในช่วง  การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง 

การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความน่าจะเป็นใน

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัว

กรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์

จ ากัดและไม่จ ากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัว

กรอง การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนื่อง แนะน าการ

ประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เช่น 

การประมวลผลภาพ การประมวลผลทางเสียงพูด

และเสียง การประมวลผลแบบแถวล าดับและอื่นๆ 

     Continuous- time and discrete- time signals, 

spectral analysis, decimation and interpolation, 

sampling rate conversion, DFT, probabilistic 

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

multirate systems and filter Banks, Discrete Wavelet 

Transform, introduction to some DSP applications 

such as image processing, speech and audio 

processing, array processing and further current 

applications 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล     3(3-0-6) 

Digital Signal Processing 

     สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทาง

เวลา การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและการ

ประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง 

การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความน่าจะเป็นใน

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัว

กรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์

จ ากัดและไม่จ ากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัว

กรอง การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนื่อง แนะน าการ

ประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การ

ประมวลผลภาพ การประมวลผลทางเสียงพูดและ

เสียง การประมวลผลแบบแถวล าดับและอื่นๆ 

     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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

262373 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Principle of Communication 

     รูปแบบการสื่อสาร แบบมีสายหรือสายเคเบิล

และแบบไร้สายหรือคลื่นวิทยุ  หลักการเบื้องต้น

เกี่ยวกับสัญญาณและระบบ  สเปกตรัมของสัญญาณ

และการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง

อนุกรมฟูเรียร์  การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอ

เอ็ม ดีเอสี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีหรือดับเบิลยูบี

เอฟเอ็ม พีเอ็ม  สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอ

นะล็อก  การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด์  ทฤษฎีสุ่ม

262373 หลักการสื่อสาร 4(3-3-8) 

Principles of Communication 

     รูปแบบการสื่อสาร แบบมีสายหรือสายเคเบิล

และแบบไร้สายหรือคลื่นวิทยุ สัญญาณและระบบ

เบือ้งต้น  สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้

อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงอนุกรมฟูเรียร์ การมอดู

เลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอบี เอสเอสบี เอฟ

เอ็ม เอ็นบีหรือดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม การออกแบบ

วงจรมอดูเลชั่นเบื้องต้น สัญญาณรบกวนในการ

สื่อสารแอนะล็อก การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด์  

เพิ่มหน่วย

กิตปฏิบัตแิละ

เพิ่มเนือ้หากี่ยว

กับ

อเิล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 
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ไนควิสและการควอนไตเซซั่น  การมอดูเลตแอนะล็

อกพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดู

เลตเดลต้า (ดีเอ็ม)  การมัลติเพล็กซ์ หลักการเบือ้งตน้

เกี่ ยวกับสายส่ ง   การแพร่กระจายคลื่ น วิ ท ยุ   

ส่วนประกอบและการสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ  การ

สื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารใยแก้วน าแสง 

     Communication models, wire/ cable and 

wireless/ radio, Introduction to signal and system, 

spectrum of signal and applications of Fourier series 

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

FM, NB/ WBFM, PM, noises in analog 

communication, binary baseband modulation, 

Nyquist's sampling theory and quantization, pulse 

analog modulation, PCM, DM, multiplexing 

techniques, introduction to transmission lines, radio 

wave propagation, microwave components and 

communication, satellite communications, optical 

communication 

ทฤษฎีสุ่มไนควิสและการควอนไตเซซั่น  การมอดูเลต

แอนะล็อกพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การ

มอดูเลตเดลต้า (ดีเอ็ม)  เทคนิคมัลติเพล็กซ์ สายส่ง

เบือ้งต้น การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ส่วนประกอบและ

การสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การ

สื่อสารใยแก้วน าแสง การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

     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 

262374 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2) 

Communication Engineering Laboratory I 

     ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณแอ

นะล็อก เอเอ็ม เอฟเอ็ม ลักษณะเฉพาะของสายน า

สัญญาณ การหน่วงทางเวลาของสายน าสัญญาณ 

การแมตช์อมิพีแดนซ์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลต

สัญญาณดิจิทัล  

     Experiments about analog modulations, AM, 

FM, transmission line characteristics, time delay of 

transmission line, impedance matching, digital 

modulations 

  ปิดรายวิชา 

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) 

Data Communication and Networking 

     หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบ

เครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูล

แบบชั้น โปรโตคอลและการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด 

แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการ

ส่งข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของข้อมูล การ

ควบคุมข้อผิดพลาด ระบบเครือข่ายข้อมูลบริเวณ

เฉพาะที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการ

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) 

Data Communication and Networking 

     การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายข้อมูล

เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูลแบบชั้น 

โ ป ร โตคอลและก า รส่ ง ข้ อมู ล แบบจุ ดต่ อ จุ ด 

แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการ

ส่งข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของข้อมูล การ

ควบคุมข้อผิดพลาด ระบบเครือข่ายข้อมูลบริเวณ

เฉพาะที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการ

คงเดมิ 
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สื่อสาร การเลือกเส้นทางในเครือข่ายการสื่อสาร

ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

ข้ อ มู ล  ร ะ บบ เ ค รื อ ข่ า ย ข้ อมู ล แบบกลุ่ ม เ มฆ 

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 

สื่อสาร การเลือกเส้นทางในเครือข่ายการสื่อสาร

ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

ข้ อ มู ล  ร ะ บบ เ ค รื อ ข่ า ย ข้ อมู ล แบบกลุ่ ม เ มฆ 

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 การสื่อสารดิจทัิล 3(3-0-6) 

Digital Communication 

     ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม  

ช่องสัญญาณ  แถบความถี่ไนควิสต์น้อยที่สุด  การ

ตรวจจับสัญญาณ  สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาว

แบบบวก  การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล  ซิกมาเดลตา้  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  การซิงโครไนเซซั่น  อี

เควไลเซซั่น  หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีข่าวสาร

ข้อมูล  การเข้ารหัสแหล่งก าเนิด  การเข้ารหัส

ช่องสัญญาณ  ระบบช่องสัญญาณและคลื่นพาห์แบบ

หลายทาง  เทคนิคการกระจายสเปกตรัม  การจาง

หายของสัญญาณจากการแพร่หลายเส้นทาง 

     Review of probability and random process, 

signal space, minimum Nyquist bandwidth, signal 

detections, AWGN, digital modulation techniques, 

sigma- delta, performance analysis, 

synchronization, equalization, introduction of 

information theory, source coding, channel coding, 

multichannel and multicarrier systems, spread 

spectrum techniques, multipath fading channels 

262376 การสื่อสารดิจทัิล 4(3-3-8) 

Digital Communication 

     ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม  

ช่องสัญญาณ  แถบความถี่ไนควิสต์น้อยที่สุด  การ

ตรวจจับสัญญาณ  สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาว

แบบบวก  การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล  ซิกมาเดลตา้ 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การซิงโครไนเซซั่น อีเคว

ไลเซซั่น เบื้องต้นของทฤษฎีข่าวสารข้อมูล  การ

เข้ารหัสแหล่งก าเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบ

ช่องสัญญาณและคลื่นพาห์แบบหลายทาง  เทคนิค

การกระจายสเปกตรัม  การจางหายของสัญญาณ

จากการแพร่หลายเส้นทาง การทดลองเกี่ยวกับ

เนือ้หาวิชา 

     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 

 

เพิ่มหน่วย

กิตปฏิบัต ิ

262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์        1(0-3-2) 

ประยุกต์ส าหรับวศิวกรรมสื่อสาร   

Computer Programming and Application 

Software for  Communication Engineering  

     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้

โปรแกรมประยุกต์ที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

  ปิดรายวิชา 
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สื่อสาร  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค านวณและการ

จ าลอง 

     Computer programming and application 

softwares related to electrical communication 

engineering, application software for calculation and 

simulation 

262477 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2) 

Communication Engineering  

Laboratory II 

     ปฏิบัติการเกี่ยวกบัการมอดูเลตสญัญาณดิจิทัล 

คุณสมบัติของการกระจายคลื่นของสายอากาศแบบ

ลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศ

แบบอูดะ-ยากิ สายอากาศแบบล็อก-พิริออดิก 

สายอากาศแบบแอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโค

รสตรพิ 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 

  ปิดรายวิชา 

262478 วศิวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

Antenna Engineering 

     ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม แหล่งกระจายคลื่นทุก

ทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและ

อัตราขยาย   ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์

ขาเข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่านของฟริส การ

กระจายคลื่นจากส่วนกระแส  ผลกระทบเนื่องจาก

พื้นดิน คุณสมบัติของการกระจายของสายอากาศ

แบบเส้น  สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบยา

กิ-อูดะและ  สายอากาศแบบล็อก -พิ ริออดิก 

สายอากาศยุคใหม่ส าหรับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ 

     Basic definitions and theory, isotropic point 

source, power and field patterns, directivity and 

gain, efficiency, polarization, input impedance and 

bandwidth, Friis transmission equation, radiation 

from current elements, ground effects, radiation 

properties of wire antenna, array antenna, Yagi-

Uda antenna and log- periodic antenna, aperture 

antenna, microstrip antenna, modern antenna for 

262478 วศิวกรรมสายอากาศ 4(3-3-8) 

Antenna Engineering 

     ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม  แหล่งกระจายคลื่นทุก

ทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและ

อัตราขยาย   ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์

ขาเข้าและแบนด์วิธ สมการการส่งผ่านของฟริส การ

กระจายคลื่นจากส่วนกระแส  ผลกระทบเนื่องจาก

พื้นดิน คุณสมบัติของการกระจายของสายอากาศ

แบบเส้น  สายอากาศแบบแอเรย์ สายอากาศแบบยา

กิ -อู ด ะและสายอากาศแบบล็ อก -พิ ริ ออดิ ก 

สายอากาศแบบช่องเปิด สายอากาศไมโครสตริป 

สายอากาศยุคใหม่ส าหรับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ การทดลองเกี่ยวกบั

เนือ้หาวิชา 

     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 

เพิ่มหน่วย

กิตปฏิบัต ิ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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current applications, antenna characteristics 

measurement 

antenna, microstrip antenna, modern antenna for 

current applications, antenna characteristics 

measurement, experiment with course content 

  262479 วศิวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

Microwave Engineering 

     ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สาย

ส่งไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การวิเคราะห์โครงข่าย

ไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์ แรงดันสมมูลและกระแส

สมมูล เมทริกซ์เอส กราฟการไหลสัญญาณ การ

แมทช์และปรับค่าอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ 

ตัวแบ่งพลังงานและไดเรคชันนอล คัปเปลอร์ ตัว

กรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อจดุ 

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- to-

point microwave link, radar system, microwave 

propagation, basic of microwave measurement, 

applications 

คงเดมิ 

262480 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

Optical Communication 

     ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไข

การแพร่กระจายคลื่น  โครงสร้างและชนิดของเส้นใย

แก้วน าแสง  พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง  การ

ผลิตเส้นใยแก้วน าแสง  ชนิดของสายใยแก้วน าแสง  

การส่งสัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง  การรับสัญญาณ

ผ่านใยแก้วน าแสง  การลดระดับของสัญญาณ  การ

ลดทอนและการกระจายของแสงในการเชื่อมต่อใย

แก้วน าแสง  ตัวทวนสัญญาณและตัวขยายสัญญาณ

ในใยแก้วน าแสง  การค านวณการเชื่อมต่อสัญญาณ  

การมัลติเพล็กซ์ในระบบการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง  

ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล 

ภาพ และเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านใยแก้วน าแสง 

     Cylindrical dielectric waveguides and 

propagating conditions, structure and types of 

optical fiber, optical fiber parameters, optical fiber 

262480 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

Optical Communication 

     ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไข

การแพร่กระจายคลื่น  โครงสร้างและชนิดของเส้นใย

แก้วน าแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง การ

ผลิตเส้นใยแก้วน าแสง ชนิดของสายใยแก้วน าแสง 

การส่งสัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง การรับสัญญาณ

ผ่านใยแก้วน าแสง การลดระดับของสัญญาณ การ

ลดทอนและการกระจายของแสงในการเชื่อมต่อใย

แก้วน าแสง ตัวทวนสัญญาณและตัวขยายสัญญาณ

ในใยแก้วน าแสง การค านวณการเชื่อมต่อสัญญาณ 

การมัลติเพล็กซ์ในระบบการเชื่อมต่อใยแก้วน าแสง 

เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงเป็น

สัญญาณแสงผ่านใยแก้วน าแสงเบือ้งต้น 

     Cylindrical dielectric waveguides and 

propagating conditions, structure and types of 

optical fiber, optical fiber parameters, optical fiber 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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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 

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  โครงข่าย

การสื่ อสารแบบมี สาย  ความสั มพันธ์ เมต ริก 

Y,Z,F,G,H  วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลง

โครงข่าย  ปริมาณการส่งผ่าน  เทคนิควงจรการส่ง

สัญญาณ  ตัวกรองคลื่น  ตัวลดทอน  การแมตช์

อิมพีแดนซ์  ทฤษฎีสายส่ง  สมการ  วิธีแก้ปัญหา

ส าหรับความถี่ต่ า  ความถี่กลาง  และความถี่สูง  

ค่าคงที่อันดับหนึ่งและอันดับสอง  คลื่นตกกระทบ

และคลื่นสะท้อน  อัตราส่วนคลื่นนิ่ง  คุณสมบัติของ

สายส่ง  สายส่งที่มีการสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย  

การสะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ  สัญญาณ

รบกวนกันเองจากต้นทางของสญัญาณและปลายทาง

ข อ ง สัญญาณ   ก า รส่ ง สั ญญาณที่ แ ต ก ต่ า ง  

องค์ประกอบของสาย  ชนิดของสาย  สายหุ้มคู่บิด  

สายโคแอกเชียล  มาตรฐานสายปัจจุบัน 

     Wire and wireless communication, wire 

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

matrix,relation, connection and basic circuits, 

network transformation, transmission quantities, 

signal transmission circuit techniques, wave filters, 

attenuator, impedance matching, transmission line 

theory, equation, solution for low, medium, high 

frequencies, primary and secondary constant, 

incident and reflected waves, standing wave ratio, 

line characteristics for open, short, terminated load, 

lossless, and lossy lines, reflections in time domain, 

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

differential signaling, composite line, types of cable, 

and unshielded twisted pair, coaxial cable, current 

cable standards 

 

 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือกงาน

ไฟฟา้สื่อสาร

และ

อเิล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 
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  262484 การสื่อสารไร้สายและเคลือ่นที่         3(3-0-6) 

Wireless and mobile Communication 

     ระบบการสื่ อสารไ ร้สาย คุณลักษณะและ 

ผลกระทบของการแพร่ของสัญญาณวิทยุ เทคนิค 

การมอดูเลต การเข้ารหัสสัญญาณ การเข้ารหัสช่อง 

สัญญาณไดเวอร์ซิตี้ เทคนิคการมัลติเพลกซ์ ส าหรับ 

การสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย 

IEEE 802.11 และ IEEE 802.15 หลักการ ของระบบ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ส่วนประกอบในการเชื่อมต่อ 

ส าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การน าความถี่กลับ 

มาใช้ใหม่ ระบบเซลลูล่าร์ วิธีการเข้าถึงหลายทาง 

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      

ปรับชื่อและ

เนือ้หาวิชา 

  262489 แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณ     3(2-3-6) 

ราคา 

Electrical Engineering Drawing and Cost 

Estimation 

     การเขียนแบบไฟฟ้าสื่ อสารและข้อก าหนด

ประกอบแบบ การประมาณปริมาณ รูปแบบการ

เตรียมข้อมูล ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การ

ปรับแต่งราคา การวิเคราะห์ทางด้านแรงงานและ

ตัวอย่างการประมาณราคา ศึกษาและปฏิบัติการ

เกี่ ยวกับการ เขียนแบบแบบไฟฟ้ าสื่ อสารด้ วย

คอมพิวเตอรช่วยออกแบบ 

     Electrical communication and specification, 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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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 15 หน่วยกิต 

              

     2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    ให้นิสิตเลือกเรียนงานทีต่รงกับงานในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ       

ลดลง 9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชางานไฟฟ้าก าลัง 

ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 1) งานไฟฟ้าก าลัง 

ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไมน่้อยกว่า 6 

หน่วยกิต ดังนี ้

ปรับเป็น 7 กลุ่ม

วิชา 

     กลุ่มวิศวกรรมควบคุม    

262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ              3(3-0-6) 

Sensors and Transducers 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและอุปกรณ์

ควบคุม ตัวแปลงแบบแอนะลอกและดิจิทัล เทคนิค

การวัดแรงดัน อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง การวัด

การไหลของของไหลรวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์

ทุติยภูมิและวิธีการพิเศษ การวัดอุณหภูมิรวมถึง

วิธีการที่ไม่ใช่ไฟฟ้าวิธีการไฟฟ้าและวิธีการแผ่รังสี 

รูปแบบของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับ

ของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยอ้อม

รวมถึง วิธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธี

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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก

ระบบควบคมุ

อัตโนมัติ 

 

262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (3-0-6) 

Control in Power Electronics 

   วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็ม 

หลักการควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพี

ดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับวงจรแปลง

ผันก าลังไฟฟ้าแบบแหล่งจ่ายแรงดัน การควบคุมพี

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มยานยนต์

ไฟฟา้ 

 



148 

 

   

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

ดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเร

คติไฟร์เออร์ การควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

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 ระบบอัตโนมัตใินอุตสาหกรรม      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 เงื่อนไขสัญญาณแอนะล็อก เงื่อนไข

สัญญาณดิจิทัล ตัวตรวจรู้และตัวแปลง ตัวควบคุม

แอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัว

ควบคุมตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การท า

โปรแกรมพีแอลซี การต่อประสานพีแอลซี การ

ประยุกต์พแีอลซีในระบบอัตโนมัติ 

     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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก

ระบบควบคมุ

อัตโนมัติ 

 

262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า         3(3-0-6) 

Electrical Machine Design 

      การออกแบบสนามแม่ เหล็กไฟฟ้าส าหรับ

เ ค ร่ื อ ง จั ก รกล  เ ช่ น  ก า รพัฒนาความ เ ข้ า ใจ

ความสัมพันธ์ของ ขนาดและพิกัดของเคร่ืองจักรกล 

การแนะน าหลักการและเทคนิคของการออกแบบการ

พันอย่างเหมาะสม เทคนิคการออกแบบเคร่ืองจักรกล

แบบแม่เหล็กถาวรและการค านวณค่าความเหนี่ยวน า  

     Electromagnetic design of rotating machines, 

such as to develop an understanding of the 

relationship between dimensions and rating of 

machines, to introduce the optimal principles and 

techniques of winding design, to develop techniques 

for the design of permanent magnet machines, and 

to calculate representative winding reactance 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่ม

เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา้และการ

ขับเคลื่อน 

 

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 ขอบเขตการท างาน

  ย้ายไปเป็นวิชา

บังคับเฉพาะ 
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ของการขับเคลื่อน วิธีการต่างๆของการหยุดมอเตอร์ 

การส่งก าลังและการเลือกขนาด คุณลักษณะแรงบิด-

ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ การขับเคลื่อน

มอ เตอ ร์กระแสตรง  การขั บ เคลื่ อนมอ เตอ ร์

กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนแบบเซอร์โว การ

ประยุกต์การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

     Electric drive components, load characteristics, 

operating region of drives, braking methods of 

motors, power transmission and sizing, torque-

speed characteristics of electric motors, DC motor 

drives, AC motor drives, servo drives systems, 

applications of drives in industrial automation 

262431 การควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

Digital Control 

     ทฤษฎีพื้นฐานของการชักตัวอย่างและการควอน

ไทช์  การวิ เคราะห์ โด เมนความถี่  การแปลงซี  

ผลตอบสนองชั่วครู่และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดของ

ระบบ หลักเกณฑ์การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล 

ห ลั ก เ กณฑ์ ก า ร แ ปล งดิ จิ ทั ล เ ป็ น แ อนะล็ อก 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุมข้อมูล

ชักตัวอย่าง การวิเคราะห์ปริภูมิสถานะ  สมการปรภิูมิ

สถานะ การหาผลเฉลยสมการปรภิูมิสถานะ 

     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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่ม

เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา้และการ

ขับเคลื่อน 

 

 

262441 ยานยนต์ไฟฟ้า                       3(3-0-6) 

Electric Vehicles  

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์

ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด

คอนเวอร์เตอร์ก าลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า 

ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัด

ประจุแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า วิธีการควบคุม

ก าลังไฟฟา้และการจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า 

     Introduction to electric vehicles, hybrid electric 

vehicles, plug- in hybrid electric vehicles, power 

converters and electric motor drives, electric vehicle 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มยานยนต์

ไฟฟา้ 
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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 

     แบบระบบไฟฟ้าและข้อก าหนดประกอบแบบ 

แผนภาพเส้นเดียว แผนภาพไรเซอร์และแผนภาพ

รีเลย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก 

การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรยีมข้อมูล ราคา

พื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา 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 

  ปิดรายวิชา 

262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวติชิง  3(3-0-6) 

Power Switching Converters 

     พื้นฐานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง

ชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิงชนิด

มีหม้อแปลง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบอินเตอร์

ลีฟ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช์คาปาซิเตอร์ 

การควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 

การวิ เคราะห์ทางพลวัต รของวงจรแปลง ผัน

ก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การจ าลองการท างานของ

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การออกแบบ

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟา้แบบสวิตชิง 

     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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มยานยนต์

ไฟฟา้ 

 

 

262497 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม  3(3-0-6) 

Selected Topics in Control Engineering  

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มระบบ
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     การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมควบคุม การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 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 

ควบคุมอัตโนมัต ิ

 

     กลุ่มวิศวกรรมพลังงาน    

262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า         3(3-0-6) 

Electrical Machine Design 

     การออกแบบสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ าส าห รับ

เ ค ร่ื อ ง จั ก รกล  เ ช่ น  ก า รพัฒนาความ เ ข้ า ใจ

ความสัมพันธ์ของ ขนาดและพิกัดของเคร่ืองจักรกล 

การแนะน าหลักการและเทคนิคของการออกแบบการ

พันอย่างเหมาะสม เทคนิคการออกแบบเคร่ืองจักรกล

แบบแม่เหล็กถาวรและการค านวณค่าความเหนี่ยวน า  

     Electromagnetic design of rotating machines, 

such as to develop an understanding of the 

relationship between dimensions and rating of 

machines, to introduce the optimal principles and 

techniques of winding design, to develop techniques 

for the design of permanent magnet machines, and 

to calculate representative winding reactance 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่ม

เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา้และการ

ขับเคลื่อน 

 

 

262441 ยานยนต์ไฟฟ้า                       3(3-0-6) 

Electric Vehicles  

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์

ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด

คอนเวอร์เตอร์ก าลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า 

ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัด

ประจุแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า วิธีการควบคุม

ก าลังไฟฟา้และการจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า 

     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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มยานยนต์

ไฟฟา้ 

 

 

262453 วศิวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 

Illumination Engineering  

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 
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     ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณ

แสงสว่าง แสงและสีของแสง หลอดไฟฟ้าและดวง

โคมไฟฟ้า  การวัดแสงสว่าง  การควบคุมแสง 

คุณสมบัติทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การค านวณและ

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 

กลุ่มออกแบบ

และความ

ปลอดภัยทาง

ไฟฟา้ 

 

 

262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electrical Estimation and System Design 

     แบบระบบไฟฟ้าและข้อก าหนดประกอบแบบ 

แผนภาพเส้นเดียว แผนภาพไรเซอร์และแผนภาพ

รีเลย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก 

การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรยีมข้อมูล ราคา

พื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา 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 

  ปิดรายวิชา 

262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Smart Grid 

     สมาร์ตกริดเบื้องต้นโครงสร้างของสมาร์ตกริด 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สมาร์ตมิเตอร์ 

การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ

สะสมพลังงาน การบริหารจัดการพลังงานและ

ควบคุมในสมาร์ตกรดิ 

     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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มพลงังาน

ไฟฟา้ 

262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6)   ย้ายไปเป็นวิชา
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Distributed Generation Systems 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 

เทคโนโลยีแบบทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน การ

เชื่อมโยงกริด ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิต

ไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย 

โพรไฟล์แรงดัน ความเชื่อถือได้ การป้องกัน การไหล

ของโหลด สมาร์ตกรดิ 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 

เฉพาะเลือก 

กลุ่มพลงังาน

ไฟฟา้ 

262463 พลังงานหมุนเวยีน 3(3-0-6) 

Renewable Energy 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบพลังงานและ

ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของทรัพยากร

หมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบ

ทั่วไปกับพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงาน

หมุนเวียน เช่น ดวงอาทิตย์ ลม มวลชีวภาพ ความ

ร้อนใต้พิภพ แก๊สชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น 

เซลล์เชื้อเพลิง ตัวสะสมพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับ

และนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน ลักษณะทาง

เศรษฐศาสตร ์

     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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มพลงังาน

ไฟฟา้ 

262464 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน    3(3-0-6) 

Energy Conservation and Management 

     หลักการเบื้องต้นของประสิทธิภาพพลังงาน 

หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและ

อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและ

ข้อบังคับของการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และ

การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มพลงังาน

ไฟฟา้ 
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เทคนิคการใชป้ระสิทธิภาพพลังงานในระบบแสงสวา่ง 

ระบบท าความร้อนและระบายอากาศและปรับอากาศ 

(เอชวีเอซี) มอเตอร์อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงาน

ร่วม การอนุ รักษ์พลังงานและการวิเคราะห์ทาง

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 าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมพลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 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 

  ปิดรายวิชา 

      กลุ่มวิศวกรรมก าลัง    

262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electrical Estimation and System Design 

     แบบระบบไฟฟ้าและข้อก าหนดประกอบแบบ 

แผนภาพเส้นเดียว แผนภาพไรเซอร์และแผนภาพ

รีเลย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก 

การประมาณปริมาณ รูปแบบการเตรยีมข้อมูล ราคา

พื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา 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, 

  ปิดรายวิชา 
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labor prices, modify price units, analysis of labor and 

price estimation examples 

262455 การวเิคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

Computer Analysis inElectricalPower System 

     การจ าลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง การ

วิ เคราะห์การไหลโหลด การศึกษาระบบที่ เกิด

ความผิดพร่อง การจ าลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้า

ก าลัง การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง การ

ทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

ประ ยุกต์ ในระบบไฟฟ้ าก าลั งและการจ าลอง

กรณีศกึษา 

     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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มระบบไฟฟา้

ก าลัง 

 

262456 

 

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electrical Safety 

     อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย 

สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการบาดเจ็บ ไฟฟ้า

ดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้า

สถิต (อีเอสดี) ประกายไฟจากอาร์กไฟฟ้าและการ

ป้องกัน การแยกทางไฟฟา้ การต่อลงดินในทางปฏบิตัิ 

การต่อฝากและการชิลด์ การทดสอบความปลอดภัย

ทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร แนวทางความ

ปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับระบบแรงดันต่ าและ

แรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา้ในสถานที่ท างาน 

     Electrical Hazards and safety measures, causes 

of electrical accidents and injuries, electric shock, 

step and touch potentials, electrostatic discharge 

( EDS) , electrical arc flash and protection, electrical 

isolation, practical grounding, bonding and shielding, 

electrical safety testing, circuit protection devices, 

electrical safety guidance for low-voltage and high-

voltage systems, electrical safety in the workplaces 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มออกแบบ

และความ

ปลอดภัยทาง

ไฟฟา้ 

 

262457 การป้องกันฟ้าผ่า 3(3-0-6) 

Lightning Protection 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มระบบไฟฟา้
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     ตัวแปรฟา้ผ่า การป้องกันเพื่อตา้นทานเสิร์จฟา้ผ่า 

ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน

ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกัน

ฟ้าผ่าเสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสูงและกระแส

สูง แบบจ าลองล าฟ้าผ่าย้อนส าหรับการประยุกต์ด้าน

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, high-

voltage and high-current testing, return stroke 

models for engineering applications 

ก าลัง 

 

262458 วธิีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

Artificial Intelligence Techniques in Power 

Systems 

     ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับวิธีปัญญาประดิษฐ์ ระบบ

ฐานความรู้  ฟัซซีลอจกิ โครงข่ายประสาทเทียม การ

ค านวณเชิงวิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

ระบบฐานความรู้ส าหรับการแสดงสภาวะ  วิธี

ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการควบคุมแรงดันและการ

ควบคุมความถี่ วิธีปัญญาประดิษฐ์ส าหรับระบบการ

ป้องกัน โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับการประมาณ

ความปลอดภัยสถิต การวางแผนซ่อมบ ารุงส าหรับ

โครงข่ายสายส่งก าลังโดยใช้การโปรแกรมพันธุกรรม 

ระบบอัจฉริยะส าหรับการพยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟา้ 

     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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มระบบไฟฟา้

ก าลัง 

 

262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Smart Grid 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 
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     สมาร์ตกริดเบื้องต้นโครงสร้างของสมาร์ตกริด 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สมาร์ตมิเตอร์ 

การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ

สะสมพลังงาน การบริหารจัดการพลังงานและ

ควบคุมในสมาร์ตกรดิ 

     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 

กลุ่มพลงังาน

ไฟฟา้ 

262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 

Distributed Generation Systems 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 

เทคโนโลยีแบบทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน การ

เชื่อมโยงกริด ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิต

ไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย 

โพรไฟล์แรงดัน ความเชื่อถือได้ การป้องกัน การไหล

ของโหลด สมาร์ตกรดิ 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 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะเลือก 

กลุ่มพลงังาน

ไฟฟา้ 

262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

Selected Topics in Electrical Power 

Engineering 

     การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศกึษา ในสาขาที่เกีย่วข้องกับ

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซกัถาม 

     Selecting interesting or current topic or case 

study in electrical power engineering area, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

  ปิดรายวิชา 

        กลุ่มเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลือ่น  

  262421 การวเิคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า     3(3-0-6) 

Analysis of Electrical Machines 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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การตรวจวัดการเสื่อมสภาพเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

ความผิดปกติที่เกิดในระบบไฟฟ้าของเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้า ความผิดปกติที่ เกิดในระบบกลไกลของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์ความผิดปกติ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า  การ

วิเคราะห์ความผิดปกติเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าด้วย

สัญญาณการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์ความผิดปกติ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าด้วยสัญญาณเสียง การวิเคราะห์

ความผิดปกติเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิ การ

ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ความผิดปกติ

ของเคร่ืองจักรกลไฟฟา้ 

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) 

Electrical Machines Applications 

ประสิทธิภาพและการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟา้

เฟสเดียวและสามเฟส การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

การขนานและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของหม้อ

แปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพและการสูญเสียของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมความเร็ว

รอบและการควบคุมแรงดันขั้วของเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้ากระแสตรง ประสิทธิภาพและการสูญเสียของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าและเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า

ซิงโครนัส การเร่ิมหมุนและการควบคุมเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้า การควบคุมเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าด้วยวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การประยุกต์ใช้เคร่ืองจักรกล

ไฟฟา้ในระบบอุตสาหกรรม การเกษตร และยานยนต์

ไฟฟา้ 

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 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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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 เหล็กไฟฟ้าส าหรับ

เคร่ืองจักรกล ความสัมพันธ์ของขนาดและพิกัดของ

เคร่ืองจักรกล หลักการและเทคนิคของการออกแบบ

การพันอ ย่าง เหมาะสม  เทคนิคการออกแบบ

เคร่ืองจักรกลแบบแม่เหล็กถาวรและการค านวณค่า

ความเหนี่ยวน า  

     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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

  262431 การควบคุมดิจิทัลส าหรับ               3(2-3-6) 

การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

Digital Control for Electric Drives 

     แบบจ าลองระบบควบคุมดิจิทัล วิธีการชัก

ตัวอย่างและวิธีการควอนไทช์ การแปลงแอนะล็อก

เป็นดิจิทัล การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การแปลง

ซี การวิเคราะห์ปริภูมิซี เสถียรภาพของระบบควบคุม

ดิจิทัล ตัวควบคุมและการออกแบบตัวควบคุมใน

ระบบควบคุมดิจิทัล การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล

ส าหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ

ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ทดลอง

เกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

     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, digital controller design for 

DC motor drive and AC motor drive systems, 

experiment with course content 

ปรับชื่อ รูปแบบ

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

        กลุ่มพลังงานไฟฟ้า  
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  262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Smart Grid 

     สมาร์ตกริดเบื้องต้นโครงสร้างของสมาร์ตกริด 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สมาร์ตมิเตอร์ 

การผลิตแบบกระจายจากพลังงานหมุนเวียน ระบบ

สะสมพลังงาน การบริหารจัดการพลังงานและ

ควบคุมในสมาร์ตกรดิ 

     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 

คงเดมิ 

  262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 

Distributed Generation Systems 

     การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเบื้องต้น เทคโนโลยี

การผลิตไฟฟา้แบบกระจาย เทคโนโลยแีบบทั่วไปและ

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 

คงเดมิ 

  262463 พลังงานหมุนเวยีน 3(3-0-6) 

Renewable Energy 

    ระบบพลังงานและทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน

เบื้องต้น ศักยภาพของทรัพยากรหมุนเวียน ความ

แตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบทั่ วไปกับ

พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยพีลังงานหมุนเวียน ดวง

อาทิตย์ ลม มวลชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ แก๊ส

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 

คงเดมิ 



161 

 

   

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

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 

     หลักการเบื้องต้นของประสิทธิภาพพลังงาน 

หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและ

อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและ

ข้อบังคับของการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และ

การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 

เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบ

แสงสว่าง การท าความร้อนและการระบายอากาศ 

และระบบป รับอากาศ  ( เ อชวี เ อซี )  มอ เตอ ร์

อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานรว่ม 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 

ปรับรูปแบบ

หน่วยกิต 

        กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า  

  262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (3-0-6) 

Control in Power Electronics 

   วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็ม 

หลักการควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพี

ดับบลิวเอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับวงจรแปลง

ผันก าลังไฟฟ้าแบบแหล่งจ่ายแรงดัน การควบคุมพี

ดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเร

คติไฟร์เออร์ การควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

แบบพีดับบลิวเอ็มด้วยการควบคุมแบบชาญฉลาด 

   PWM converters, control strategies for PWM 

converters, PWM techniques for voltage source 

converters, control of PWM inverter, control of PWM 

คงเดมิ 



162 

 

   

  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

rectifiers, intelligent control for power converters 

  262441 ยานยนต์ไฟฟ้า                       3(2-3-6) 

Electric Vehicles  

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยาน

ยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน

ไฮบริดคอนเวอร์เตอร์ก าลังและการขับเคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยานยนต์

ไฟฟ้า การอัดประจุแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

วิธีการควบคุมก าลังไฟฟ้าและการจัดการพลังงานใน

ยานยนต์ไฟฟ้า การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา  

     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 

ปรับรูปแบบ

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวติชิง  3(3-0-6) 

Power Switching Converters 

     พื้นฐานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิงชนิดมีหม้อ

แปลง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบอินเตอร์ลีฟ 

วงจรแปลงผันก าลังไฟฟา้แบบสวิตช์คาปาซิเตอร์ การ

ควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การ

วิเคราะห์ทางพลวัตรของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า

แบบสวิตชิง การจ าลองการท างานของวงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง การออกแบบวงจรแปลงผัน

ก าลังไฟฟา้แบบสวิตชิง 

     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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

  262496 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  3(3-0-6) 

Selected Topics in Power Electronics  

     การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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  Selecting interesting or current topic or case 

study in power electronics area, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

        กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัต ิ  

  262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ              3(3-0-6) 

Sensors and Transducers 

 การวัดและอุปกรณ์ควบคุมเบื้องต้น ตัวแปลงแบบ

แอนะลอกและดิจิทัล เทคนิคการวัดแรงดัน อุปกรณ์

วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของของไหลรวม 

มิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์ทุติยภูมิและวิธีการพิเศษ การ

วัดอุณหภูมิ วิธีการที่ไม่ใช่ไฟฟ้า วิธีการไฟฟ้าและ

วิธีการแผ่รังสี รูปแบบของการวัดระดับของเหลว การ

วัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดย

อ้อม วิธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพเิศษ 

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 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

  262426 ระบบอัตโนมัตใินอุตสาหกรรม     3(2-3-6) 

Industrial Automation Systems 

    การควบคุมในอุตสาหกรรมเบื้องต้น เงื่อนไข

สัญญาณแอนะล็อก เงื่อนไขสัญญาณดิจิทัล ตัวรับรู้

และตัวแปรสัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัว

ควบคุมดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัวควบคุมตรรก

สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมพี

แอลซี การต่อประสานพีแอลซี การประยุกต์พีแอลซี

ในระบบอัตโนมัติ ทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

     Introduction to industrial control, analog signal 

conditioning, digital signal conditioning, sensors and 

transducers, analog controllers, digital controllers, 

sequence control, programmable logic controllers 

ปรับรูปแบบ

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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( PLC) , PLC programming, PLC interfaces, PLC 

applications in automation systems, experiment with 

course content 

  262430 ระบบควบคุมอัจฉรยิะ                  3(3-0-6) 

Intelligent Control System 

หลักการเบื้องต้นของการควบคุมและการ

ออกแบบระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ พืน้ฐานของฟัซซี

ลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม เจนเนติกอัลกอริ

ทึ่มและการออกแบบวิวัฒนาการ ระบบควบคุม

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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  262497 หัวข้อคัดสรรทางระบบควบคุม  3(3-0-6) 

Selected Topics in Control System  

     การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ควบคุมการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การน าเสนอ 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 

ปรับชื่อและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

        กลุ่มระบบไฟฟ้าก าลัง  

  262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย       3(3-0-6) 

Power Plant and Substation 

     เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า 

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน

หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของ

สถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานี

ไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานี

ไฟฟา้ย่อย ระบบต่อลงดิน 

     Load curve, diesel power plant, steam power 

plant, gas turbine power plant, combined cycle 

power plant, hydro power plant, nuclear power 

plant, renewable energy sources, types of 

substation, substation equipments, substation 
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layout, substation automation, lightning protection 

for substation, grounding systems 

  262455 การวเิคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

ในระบบไฟฟ้าก าลัง 

Computer Analysis in Electrical Power System 

     การจ าลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง การ

วิ เคราะห์การไหลโหลด การศึกษาระบบที่ เกิด

ความผิดพร่อง การจ าลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้า

ก าลัง การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง การ

ทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

ประ ยุกต์ ในระบบไฟฟ้ าก าลั งและการจ าลอง

กรณีศกึษา 

     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 

คงเดมิ 

  262457 การป้องกันฟ้าผ่า 3(3-0-6) 

Lightning Protection 

     ตัวแปรฟา้ผ่า การป้องกันเพื่อตา้นทานเสิร์จฟา้ผ่า 

ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน

ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกัน

ฟ้าผ่าเสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสูงและกระแส

สูง แบบจ าลองล าฟ้าผ่าย้อนส าหรับการประยุกต์ด้าน

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, high-

voltage and high-current testing, return stroke 

models for engineering applications 

คงเดมิ 

  262458 วธิีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

Artificial Intelligence Techniques in Power 

Systems 

     วิธีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ระบบฐานความรู้  

ฟัซซีลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม การค านวณเชิง

วิ วัฒนาการ ขั้ นตอนวิธี เ ชิ งพันธุ กรรม  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

คงเดมิ 
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ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการควบคุมแรงดันและการ

ควบคุมความถี่ วิธีปัญญาประดิษฐ์ส าหรับระบบการ

ป้องกัน โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับการประมาณ

ความปลอดภัยสถิต การวางแผนซ่อมบ ารุงส าหรับ

โครงข่ายสายส่งก าลังโดยใช้การโปรแกรมพันธุกรรม 

ระบบอัจฉริยะส าหรับการพยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟา้ 

     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 

        กลุ่มระบบไฟฟ้าส าหรับการขนส่งทางราง  

  262432 เทคโนโลยขีนส่งทางรางส าหรับ      3(3-0-6)

วศิวกรไฟฟ้า 

Railway Technologies for Electrical Engineer 

     ความ รู้ เบื้ อ งต้นของระบบขนส่ งทางรางที่

เกี่ ยวข้องกับวิศวกรไฟฟ้า ภาพรวมของระบบ

ก าลังไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของการลาก

จูง ภาพรวมของระบบจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสไฟตรง

และกระแสสลับส าหรับรถไฟ 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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  262443 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าส าหรับ       3(2-3-6) 

การขนส่งทางราง       

Railway Traction Systems 

     ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างพืน้ฐานระบบไฟฟา้

ก าลังส าหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลาก

จูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของการลากจูง มอเตอร์

เปิดรายวิชาใหม่ 
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กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบการ

ขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรงและ

มอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า 

การมอดูเลตด้วยความกว้างของพัลส์ ระบบการเบรก

ทางกล ระบบการเบรกด้วยไดนามิกส์และรีเยนเนอเร

ทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กใน

การเคลื่อนที่ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การ

ทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

     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 ระบบไฟฟ้าส าหรับการขนส่งทางราง    3(3-0-6) 

Railway Electrification System 

     ภาพรวมของระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 

หลักการและการออกแบบระบบจ่ายก าลังไฟฟ้า

กระแสไฟตรงส าหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการ

ออกแบบระบบจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสไฟสลับส าหรับ

ลากจูงรถไฟ การตั้ งค่า รี เลย์ ป้องกันและการ

จัดล าดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลงดินและ

การต่อฝาก การจ าลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่าย

ก าลังไฟฟ้าส าหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพก าลังไฟฟ้า 

ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบ

ก าลังไฟฟา้เสริมและการซ่อมบ ารุง 

     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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  262445 ระบบอาณัตสิัญญาณส าหรับ              3(3-0-6) 

การขนส่งทางราง 

Railway Signaling System 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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     ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการ

ควบคุมส าหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ 

ระบบตรวจจับต าแหน่งของรถไฟ มาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม

การเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเม

โทรหรือรถไฟในเมือง กับรถไฟทางกล รถสินค้าและ/

ห รือรถไฟความเ ร็วสู ง  จุ ดสับราง  ประแจกล 

ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุม

รถไฟ ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ระบบอาณัติ

สัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังและระบบอาณัติ

สัญญาณส าหรับระบบรถไฟ การวางแผนการ

ออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติ

สัญญาณที่เหมาะสมส าหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ 

     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 

   กลุ่มออกแบบและความปลอดภัยทางไฟฟ้า  

  262453 วศิวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 

Illumination Engineering  

     ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณ

แสงสว่าง แสงและสีของแสง หลอดไฟฟ้าและดวง

โคมไฟฟ้า  การวัดแสงสว่าง  การควบคุมแสง 

คุณสมบัติทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การค านวณและ

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 

คงเดมิ 

  262456 

 

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า       3(3-0-6) 

Electrical Safety 

     อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการบาดเจ็บ ไฟฟ้า

ดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้า

สถิต (อีเอสดี) ประกายไฟจากอาร์กไฟฟ้าและการ

ป้องกัน การแยกทางไฟฟา้ การต่อลงดินในทางปฏบิตัิ 

การต่อฝากและการชิลด์ การทดสอบความปลอดภัย

ทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร แนวทางความ

ปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับระบบแรงดันต่ าและ

แรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา้ในสถานที่ท างาน 

     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 

  262465 การออกแบบและตดิตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์                       3(3-0-6) 

Design and installation of solar power 

generation systems 

ทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนประกอบของ

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รูปแบบของระบบเซลล์

แสงอาทิ ต ย์  ขนาดของระบบไฟฟ้ าพลั ง ง าน

แสงอาทิตย์ การติดตั้ งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

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 การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

                                                   3(2-3-6) 

Inspection and Maintenance Electrical 

System 

การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์

ไฟฟ้า ระบบต่อลงดินและระบบป้องกันฟ้าผ่า การ

บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบต่อ

ลงดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า การทดลองเกี่ยวกับ

เนือ้หาวิชา 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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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 

 กลุ่มวิชางานไฟฟ้าสื่อสาร  2) งานไฟฟ้าสื่อสารและอเิล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ให้นิสิตเลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี ้

 

262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

                                                 3(2-3-6) 

Creativity and Innovation for Community 

     บทน าสู่เคร่ืองยนต์นวัตกรรม กระบวนการคิด

อย่างสร้างสรรค์ การตีกรอบโจทย์ปัญหาของชุมชน 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่

เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การ

พัฒนาข้อเสนอโครงงานขนาดเล็ก ส าหรับผลิต

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

     Introduction to innovation engine, process of 

creative thinking, framing community problems, 

process of applying knowledge on engineering and 

related interdisciplinary for creative solution, 

development of mini project proposal for conducting 

innovation for community 

  ปิดรายวิชา 

     

262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร        3(3-0-6) 

Communication Electronics 

     การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรการมอดู

เลตแอมพลิจูด วงจรการมอดูเลตความถี่ วงจรการ

มอดูเลตแบบดิจิทัล วงจรการสื่อสาร วงจรการ

เข้ารหัส วงจรการส่งแบบดิจิทัล วงจรสื่อสาร

เครือข่าย สายส่ง การแผ่ของคลื่น สายอากาศ ท่อนา

คลื่นและเรดาร์ ไมโครเวฟและเลเซอร์ โทรทัศน์ 

เส้นใยน าแสง 

     Fundamentals of communication electronics, 

Amplitude modulation circuits, Frequency 

modulation circuits, Digital modulation circuits, 

Communication circuits, Coding circuits, Digital 

transmission circuits, Network communication 

circuits, Transmission lines, Wave propagation, 

Antennas, Waveguides and radar, Microwaves and 

lasers, Television. Optical fiber. 

  ปิดรายวิชา 
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262473 การสื่อสารบรอดแบนด์        3(3-0-6) 

Broadband Communication 

     หลักการของโครงข่ายการสื่อสารแบบบรอด

แบนด์ส าหรับระบบสลับวงจรของชุมสายโทรศัพท์ 

โทรศัพท์แบบวี โอไอพี   โครงสร้างพื้นฐานของ

เครือข่ายวงกว้าง เอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอ

สแอล และเทคนิคในปัจจุบัน อินเทอร์เนท อินทรา

เนท เอสดีเอช วิศวกรรมทราฟิกและคุณภาพการ

บริการ เอฟไอทีเอช ระบบเครือข่ายไร้สาย เครือข่าย

เชิงแสงแบบพาสซีฟ โครงข่ายดีดับเบิล้ยูดีเอ็ม ทฤษฎี

ของการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าส าหรับแถบความถี่

แคบ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ มาตรฐานของ

โครงข่ายบนพืน้ฐานของการสื่อสารผ่านสายไฟฟา้ 

     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 

  ปิดรายวิชา 

262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการค านวณ 3(3-0-6) 

Introduction to Computational Intelligence 

ภาพรวมของปัญญาทางการค านวณ โครงข่าย

ประสาทเทียม ฟัซซีลอจิก ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

และอื่นๆ บทน าเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

การประยุกต์ ใช้ปัญญาทางการค านวณในงาน

โครงข่ายโทรคมนาคม 

An overview of computational intelligence, artificial 

neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, 

etc. An introduction of machine learning. Application 

of computational intelligence in telecommunications 

networks 

262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการค านวณ 3(3-0-6) 

Introduction to Computational Intelligence 

     ภาพรวมของปัญญาทางการค านวณ โครงข่าย

ประสาทเทียม ฟัซซีลอจิก ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

และอื่นๆ บทน าเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

การประยุกต์ ใช้ปัญญาทางการค านวณในงาน

โครงข่ายโทรคมนาคม 

     Overview of computational intelligence, artificial 

neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, 

introduction of machine learning.  Application of 

computational intelligence in telecommunications 

networks 

คงเดมิ 

  262476 การสร้างต้นแบบรวดเร็ว           3(2-3-6) 

Rapid Prototype 

     การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติและ  2 มิติด้ วย

คอมพิวเตอร์ชว่ย เทคโนโลยกีารพิมพ์ต้นแบบรวดเร็ว 

วิศวกรรมยอ้นกลับ การผลิตใชค้อมพิวเตอร์ชว่ย การ

ตัดและการแกะสลักด้วยเลเซอร์ การเขียนโปรแกรม 

ควบคุมด้วยพีแอลซี การทดลองเกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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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 

262479 วศิวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

Microwave Engineering 

ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สายส่ง

ไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การวิเคราะห์โครงข่าย

ไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์ แรงดันสมมูลและกระแส

สมมูล เมทริกซ์เอส กราฟการไหลสัญญาณ การ

แมทช์และปรับค่าอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ 

ตัวแบ่งพลังงานและไดเรคชันนอล คัปเปลอร์ ตัว

กรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดต่อจดุ 

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-

to- point microwave link, radar system, microwave 

propagation, basic of microwave measurement, 

applications. 

  ย้ายไปเป็นวิชา

เฉพาะบังคับงาน

ไฟฟา้สื่อสาร 

  262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง  3(3-0-6) 

Communication Network and Transmission 

Lines 

     การสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย  โครงข่าย

การสื่ อสารแบบมี สาย  ความสั มพันธ์ เมต ริก 

Y,Z,F,G,H  วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลง

โครงข่าย  ปริมาณการส่งผ่าน  เทคนิควงจรการส่ง

สัญญาณ  ตัวกรองคลื่น  ตัวลดทอน  การแมตช์

อิมพีแดนซ์  ทฤษฎีสายส่ง  สมการ  วิธีแก้ปัญหา

ส าหรับความถี่ต่ า  ความถี่กลาง  และความถี่สูง  

ค่าคงที่อันดับหนึ่งและอันดับสอง  คลื่นตกกระทบ

และคลื่นสะท้อน  อัตราส่วนคลื่นนิ่ง  คุณสมบัติของ

สายส่ง  สายส่งที่มีการสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย  

การสะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ  สัญญาณ

รบกวนกันเองจากต้นทางของสญัญาณและปลายทาง

คงเดมิ 

ย้ายมาจากวิชา

เฉพาะบังคับ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ข อ ง สัญญาณ   ก า รส่ ง สั ญญาณที่ แ ต ก ต่ า ง  

องค์ประกอบของสาย  ชนิดของสาย  สายหุ้มคู่บิด  

สายโคแอกเชียล  มาตรฐานสายปัจจุบัน 

     Wire and wireless communication, wire 

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

relation, connection and basic circuits, network 

transformation, transmission quantities, signal 

transmission circuit techniques, wave filters, 

attenuator, impedance matching, transmission line 

theory, equation, solution for low, medium, high 

frequencies, primary and secondary constant, 

incident and reflected waves, standing wave ratio, 

line characteristics for open, short, terminated load, 

lossless, and lossy lines, reflections in time domain, 

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

differential signaling, composite line, types of cable, 

unshielded twisted pair, coaxial cable, current cable 

standards 

262483 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 

Satellite Communication  

     หลักการพื้นฐานของการสื่อสารดาวเทียม การ

ค านวณมุมเงยและมุมทิศของสายอากาศภาคพื้นดิน 

การค านวณอัตราส่วนคลื่นพาหะต่อสัญญาณรบกวน

ของส่วนเชื่อมโยงขาขึ้นและขาลง การพัฒนาของ

ดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ 

อินเตอร์-มอดูเลชัน ระบบเอฟดีเอ็มเอและทีดีเอ็มเอ 

ระบบยานอวกาศ สถานีภาคพื้นดิน หลักพื้นฐานการ

ออกแบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบติดตาม

ดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตัวขยาย

สัญญาณรบกวนต่ า ตัวขยายก าลังสูง 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 

  ปิดรายวิชา 
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262484 การสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 

Mobile Communication 

    ระบบการสื่อสารไร้สาย หลักการของระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณลักษณะและผลกระทบของการ

แพร่ของสัญญาณวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การ

เข้ารหัสเสียง การเข้ารหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้ 

เทคนิคการมัลติเพลกซ์ส าหรับการสื่อสารแบบไร้สาย 

ส่ ว น ป ร ะ ก อบ ใ นก า ร เ ชื่ อ มต่ อ ส า ห รั บ ระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ มาตรฐานของการสื่อสารระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปัจจุบัน 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, ๓G, ๔G, ๕G and beyond, cellular 

systems:  multiple access and interference 

management, capacity of wireless channels, 

multiuser capacity, MIMO system 

  ปรับชื่อและ

เนือ้หา และยา้ย

ไปเป็นวิชา

เฉพาะบังคับ 

262485 การเข้ารหัสประยุกต์                      3(3-0-6) 

Applied Coding 

     พื้นฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูลและ

การเข้ารหัสแหล่งก าเนิด ความจุช่องสัญญาณ รหัส

ด าเนินความยาวจ ากัด รหัสแก้ความผิดพลาดแบบ

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. 

  ปิดรายวิชา 

262488 การสื่อสารเชิงภาพ                       3(3-0-6) 

Visual Communications 

262488 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง          3(3-0-6) 

Internet of Things 

เปลี่ยนรายวิชา 
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     พื้นฐานของทัศนสื่อสารและโทรทศน์ ทฤษฎี

สารสนเทศ แบบจ าลองระบบการมองเห็นของมนษย์ 

การเข้ารหัสภาพสองระดับ การเข้ารหัสภาพโดยใช้

การแปลง รูปแบบของวีดิทัศน์และการแทน การชัก

ตัวอย่างวีดิทัศน์  การเข้ ารหัสวีดิทัศน์และการ

ประมาณการ เคลื่ อนที่  ก าร เ ข้ า รหั ส วี ดิ ทั ศ น์

เปลี่ยนแปลงสเกลได้ มาตรฐานการบีบอัดวีดิทัศน์ 

การประมวลผลล าดับภาพสเตริโอและหลายมุมมอง 

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. 

พื้ น ฐ า น ข อ ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง ส ร รพสิ่ ง 

โครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง 

ตัวรับรู้และตัวขับ โปรโทคอลของอินเทอร์เน็ตของ 

สรรพสิ่ง การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและการ 

ประมวลผลที่ชายขอบส าหรับอินเทอร์เน็ตของ 

สรรพสิ่ง ความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ต 

ของสรรพสิ่ ง  ก ร ณีศึ กษ าของก า รประ ยุกต์  

อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่น่าสนใจ 

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 

 

 

262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร   3(3-0-6) 

Selected Topics in Communication 

Engineering  

     การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมสื่อสาร การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 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 

  ปิดรายวิชา 

      2.3.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต 

         ให้นิสิตเลือกเรียนไม่นอ้ย 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้

 

  262400 การฝกึงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า         6 หน่วยกิต 

Training in Electrical Engineering 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills on electrical engineering in 

ปรับรหัสวิชา

และจ านวน

หน่วยกิต 
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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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสร ี         6 หน่วยกิต คงเดิม 

 นิสิตสามารถเลือกเ รียนรายวิชาที่ เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษา

ทั่วไป 

 นิสิตสามารถเลือกเ รียนรายวิชาที่ เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 

คงเดมิ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศาึ  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 001101   ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

   002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 241153 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Mathematics  

3(2-2-5) 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 242107 ความรู้พื้นฐานทางเคม ี

Fundamental of Chemistry  

3(2-3-6) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 244108 หลักฟิสกิส ์

Principles of Physics  

3(2-3-6) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning                                          

3(2-2-5) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 241154 เรขาคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคูลัสประยุกต์ 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

3(2-2-5) 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 261109 พืน้ฐานกลศาสตร์วศิวกรรม 

Basic Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

   262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟา้ 

Electric Circuit Theory 

3(3-0-6) 

   262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา้ 

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2) 

264109 ปฏิบัติการเคร่ืองมือพื้นฐานทาง

วิศวกรรมและการใชง้าน 

Engineering Tools and Operations 

Laboratory 

1(0-3-2) 264109 ปฏิบัติการเคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

และการใชง้าน 

Engineering Tools and Operations 

Laboratory 

1(0-3-2) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ

วิชาชีพ    

English for Academic and Professional 

Communication 

3(2-2-5) 

002202 

 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society 

Creation 

2(0-4-2) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 226102 หลักการแก้ปญัหาและเขียนโปรแกรม 

Principles of Problem Solving and 

Programming 

2(1-2-3) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6)    

262211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ 1 

Electric Circuit Analysis I 

3(3-0-6) 262210 แนวโนม้เกิดใหม่ในวศิวกรรมไฟฟ้า      

Emerging Trends in Electrical 

Engineering 

1(1-0-2) 

 

 262212 สนามแมเ่หลก็ไฟฟา้ 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 262212 สนามแมเ่หลก็ไฟฟา้ 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

Digital Circuit Design 

3(2-3-6) 

 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

Digital Circuit Design 

3(2-3-6) 

 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา้ 

Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-2) 262271 สัญญาณและระบบ 

Signal and Systems 

3(3-0-6) 

   264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าสื่อสาร) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

1(0-2-1) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

 

262216 อเิล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 262221 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and Measurements 

3(2-3-6) 

262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 

Electric Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 262240 เคร่ืองจักรกลไฟฟา้ 

Electrical Machines 

3(3-0-6) 

262216 อเิล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 262272 เทคโนโลยกีารสื่อสาร 

Electrical Machines 

1(1-0-2) 

262271 สัญญาณและระบบ 

Signal and Systems 

3(3-0-6) 262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 

   262323 ระบบควบคมุ 

Control Systems 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าก าลัง) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าก าลัง) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

1(0-2-1) 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 262216 อเิล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 262221 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา้

Electrical Instruments and 

Measurements 

3(2-3-6) 

262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ 2 

Electric Circuit Analysis II 

3(3-0-6) 262240 เคร่ืองจักรกลไฟฟา้ 

Electrical Machines 

3(3-0-6) 

262216 อเิล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 

Engineering Electronics 

4(3-3-8) 262272 เทคโนโลยกีารสื่อสาร 

Electrical Machines 

1(1-0-2) 

262241 เคร่ืองจักรกลไฟฟา้ 1 

Electrical Machines I 

3(3-0-6) 262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 

   262323 ระบบควบคมุ 

Control Systems 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 

(งานไฟฟ้าก าลัง) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 

(งานไฟฟ้าก าลัง) 

262221 เคร่ืองวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and 

Measurements 

3(3-0-6) 003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital 

Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 262341 การกักเกบ็พลังงาน 

Energy Storage 

3(3-0-6) 

262342 เคร่ืองจักรกลไฟฟา้ 2 

Electrical Machines II 

3(3-0-6) 262343 อเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Power Electronics 

4(3-3-8) 

262343 อเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Power Electronics 

4(3-3-8) 262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1 

Electrical Power Engineering  

Laboratory I 

1(0-3-2) 

262347 

 

ระบบไฟฟา้ก าลัง 

Electrical Power System 

3(3-0-6) 262346 การออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟา้ 

Electrical System Installation and 

Design 

3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 262347 

 

ระบบไฟฟา้ก าลัง 

Electrical Power System 

3(3-0-6) 

   264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 

(งานไฟฟ้าสื่อสาร) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 

(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ) 

262221 เคร่ืองวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

Electrical Instruments and 

Measurements 

3(3-0-6) 003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital 

Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

ประยุกต์ใช้ 

Microcontrollers and Applications 

3(2-3-6) 262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 262373 หลักการสื่อสาร 

Principles of Communication 

4(3-3-8) 

262373 หลักการสื่อสาร 

Principle of Communication 

3(3-0-6) 262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 

Data Communication and  

Networking 

3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 262478 วิศวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 

4(3-3-8) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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.แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าก าลัง)  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าก าลัง) 

262323 ระบบควบคมุ 

Control Systems 

4(3-3-8) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ Integration for Professional 

Innovation 

3(0-6-3) 

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1 

Electrical Power Engineering  Laboratory I 

1(0-3-2) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

262346 การออกแบบระบบไฟฟา้ 

Electrical System Design 

3(3-0-6) 262349 ระบบไฟฟา้และสื่อสารส าหรับอาคาร 

Electrical and Communication 

System for Building 

3(2-3-6) 

262348 โรงไฟฟา้และสถานีไฟฟ้าย่อย 

Power Plant and Substation 

3(3-0-6) 262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟา้ 

Electric Drives 

3(3-0-6) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2 

Electrical Power Engineering  

Laboratory II 

1(0-3-2) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

262449 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง 

Power System Protection 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

  รวม 16 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าสื่อสาร)  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ) 

262323 ระบบควบคมุ 

Control Systems 

4(3-3-8) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 

Communication Engineering  Laboratory I 

1(0-3-2) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 

Data Communication and  Networking 

3(3-0-6) 262376 การสื่อสารดจิิทัล 

Digital Communication 

4(3-3-8) 

262376 การสื่อสารดจิิทัล 

Digital Communication 

3(3-0-6) 262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

Microwave Engineering 

3(3-0-6) 

262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ประยุกต์

ส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร 

Computer Programming and Application 

Software for Communication Engineering 

1(0-3-2) 262480 การสื่อสารทางแสง 

Optical Communication 

3(3-0-6) 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6)    

  รวม 17 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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\แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 262391 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

Training in Electrical 

Engineering 

 3 (0-9-5)     

 รวม 3 หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

   

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

(งานไฟฟ้าก าลัง) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

(งานไฟฟ้าก าลัง)  
262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2 

Electrical Power Engineering  

Laboratory II 

1(0-3-2) 262446 แบบไฟฟา้ก าลงัและการประมาณราคา 

Electrical Power Drawing and Cost 

Estimation 

3(2-3-6) 

262449 การป้องกันระบบไฟฟา้ก าลัง 

Power System Protection 

3(3-0-6) 262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 

3(3-0-6) 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 

3(3-0-6) 262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

Electrical Engineering Project 

1(0-3-2) 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 

1(0-3-2) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกร

ไฟฟา้ 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรไฟฟ้า 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2)  262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

   รวม 15 หน่วยกิต   16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

(งานไฟฟ้าสื่อสาร)  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ) 

262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 

Communication Engineering  Laboratory II 

1(0-3-2) 262484 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที ่

Wireless and Mobile Communication 

3(3-0-6) 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 

3(3-0-6) 262489 แบบไฟฟา้สื่อสารและการประมาณราคา 

Electrical Communication Drawing and 

Cost Estimation 

3(2-3-6) 

262480 การสื่อสารทางแสง 

Optical Communication 

3(3-0-6) 262491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

Electrical Engineering Project 

1(0-3-2) 

262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 

Communication Network  and 

Transmission Lines 

3(3-0-6) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกร

ไฟฟา้ 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2) 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

Electrical Engineering Project I 

1(0-3-2) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกร

ไฟฟา้ 

Laws and Ethics for Electrical Engineers 

1(1-0-2)  xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

  รวม 15 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าก าลัง) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าก าลัง) 

262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 

1(0-3-2) 262400* การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า              

Training in Electrical Engineering 

6 หน่วยกิต 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 262401* สหกิจศกึษา  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) หมายเหต ุ* ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x)    

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (งานไฟฟ้าสื่อสาร) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

(งานไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ) 

262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

Electrical Engineering Project II 

1(0-3-2) 262400* การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า              

Training in Electrical Engineering 

6 หน่วยกิต 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 262401* สหกิจศกึษา  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) หมายเหต ุ* ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x)    

  รวม 13 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 



186 

 

   

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษห์ลักสูตร 
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ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

Associate Professor Chawasak Rakpenthai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 38399004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3381 

Email chawasak@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟก.22460 

 

ผลงานวิจัย 

ศราวุธ แตโ้อสถ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ สุรพล ด ารงกิตตกิุล (2563). การประมาณความจุกระแส

และอุณหภูมิตัวน าของเคเบิลฝังดินโดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ, การประชุมวิชาการ

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, , โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 28-30 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563, หน้า 81-84. 
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ณัฐพงษ์ โปธิ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ ดวงดี แสนรักษ์ (2563). การศึกษาการแกว่งของระบบ

ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรท างานที่ย่านความเร็วรอบสูง , การ

ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 28-

30 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. 

ด ารงศักดิ์ วงศ์ตา, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, สุรพล ด ารงกิตติกุล, และ เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ (2562) 

การประมาณก าลังและแรงดันของระบบโฟโตโวลตาอิกโดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ , 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 

พ.ศ. 2562, หน้า 1-9. 

วันวิสาข์ รื่นจติต,์ เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอือ้ตรงจิตต.์ (2561). ขั้นตอนวิธีการไหลก าลัง

ส าหรับระบบไฟฟ้าก าลังที่มีการพิจารณาอุณหภูมิสายส่ง . วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3, 136-144. 

เชวศักดิ์ รักเป็นไทย, และ เสริมศักดิ์ เอือ้ตรงจิตต์. (2561). การประมาณสถานะแอลเอวีที่ไม่มีการวัด

อิทธิพลส าหรับระบบไฟฟ้าก าลังที่ใช้พเีอ็มยู. การประชุมวิชาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 

41, โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี, 21-23 พฤศจกิายน 2561, หนา้ 93-96. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์ พาหะซา 

Associate Professor Jonglak  Pahasa, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจงลักษณ์ พาหะซา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 33013005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3382 

Email jpahasa@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2550 

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2540 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟก.16090 

 

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 วชิราศรศิีรกิุล 

Associate Professor Sitthidet Vachirasrisirikul, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสิทธิเดช วชิราศรศีริิกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3415 

Email sitthidetv@hotmail.com, sitthidet.va@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2540 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟก.15830 
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ผลงานวิจัย 

พิมลพรรณ จันทร์เอ้ย, เกวรินทร์ จันทร์ด า และ สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล (2564). การพัฒนาระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านฮิวเมติค IT Shop ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง, การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชียงใหม่, 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564. 

K. Jandum, and S. Vachirasricirikul. (2019). Coordinated Power Controller Design of DG and EWH 

for Frequency Control in a Wind-Diesel Hybrid Power System by an Artificial Neural 

Network. International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI 

Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications 

Engineering (ECTI DAMT-NCON). 30 January-2 February 2019, pp. 290-295. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โปธิ 

Assistant Professor Nattapong Pothi, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายณัฐพงษ์ โปธิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35012004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3391  

Email nattapong.po@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2559 

 

      พ.ศ. 2550 

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 

University of Sheffield, UK. 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

เลขทะเบียนผู้ประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟก.30349 

 

ผลงานวิจัย 

ณัฐพงษ์ โปธิ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และดวงดี แสนรักษ์ (2563). การศึกษาการแกว่งของระบบ

ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรท างานที่ย่านความเร็วรอบสูง , การ

ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 28-

30 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 210-213. 
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Z. Q. Zhu, N. Pothi, P. Xu, and Y. Ren. (2019). Uncontrolled generator fault protection of novel 

hybrid-excited doubly salient synchronous machines with field excitation current control. 

IEEE Transactions on Industry Applications, 55(4), pp. 3598–3606. 

N. Pothi, Z. Q. Zhu, and Y. Ren. (2019). Comparison of flux-weakening control strategies of novel 

hybrid-excited doubly salient synchronous machines. IEEE Transactions on Industry 

Applications, 55(4), pp. 3589–3597. 

A. L. Shuraiji, and N. Pothi. (2019). The influence of stator pole numbers on the performance of flux 

reversal permanent magnet linear machines. In Proceedings of the 7th International 

Electrical Engineering Congress (iEECON2019). Phetchaburi, Thailand, March 2019. 

Z. Q. Zhu, N. Pothi, P. L. Xu, and Y. Ren. (2018). Uncontrolled generator fault protection of novel 

hybrid-excited permanent magnet machines utilizing field excitation current control. 

International Conference on the XXIIIrd Electrical Machines (ICEM'2018). Alexandroupoli, 

Greece, September 2018, pp. 1724-1730. 

ณัฐวัฒน์ จิรชัยโศภิต, และ ณัฐพงษ์ โปธิ. (2561). การปรับปรุงประสทิธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงแบบกระตุ้นแยกโดยใช้การควบคมุกระแสสนาม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา้ 

ครั้งที่ 41, พฤศจกิายน 2561, หนา้ 185-189. 

N. Pothi, Z. Q. Zhu, and Y. Ren. (2018). Flux-weakening control of novel hybrid-excited permanent 

magnet machines. International Conference on the XXIIIrd Electrical Machines 

(ICEM'2018). Alexandroupoli, Greece, September 2018, pp. 1517-1523. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์ อมรเดชาพล 

Assistant Professor Damrong Amorndechaphon, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายด ารงค์ อมรเดชาพล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 32007001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3414 

Email damrong.am@up.ac.th, a_damrong@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2543 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2539 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนผู้ประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟส.12926 

 

ผลงานวิจัย 

ด ารงค์ อมรเดชาพล (2564). ไมโครอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก, การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10, จังหวัดพะเยา, 

28-29 มกราคม พ.ศ. 2564. 
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D. Amorndechaphon, K. Suwannapuk, and T. Rittisad (2018). Soft-switched AC modules for solar 

photovoltaic applications. International Conference on Green Energy for Sustainable 

Development, 24-26 October 2018, Phuket, Thailand, pp. 1-6. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ 

Assistant Professor Duangdi Saenrak 

 

ชื่อ-สกุล นายดวงด ีแสนรักษ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31606006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3390  

Email duangdi.sa@up.ac.th, d_saenrak@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน ผู้ประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สฟก.3660 

 

ผลงานวิจัย 

ณัฐพงษ์ โปธิ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และดวงดี แสนรักษ์ (2563). การศึกษาการแกว่งของระบบ

ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรท างานที่ย่านความเร็วรอบสูง , การ

ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 28-

30 ตุลาคม พ.ศ. 2563, หน้า 210-213. 
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ประวัติ 

ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์ 

Kreangsuk Kraikitrat, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายเกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 164040005XXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3380 

Email kreangsuk.kr@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)       

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)       

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2552 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)       

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

เลขทะเบียนผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟก. 40156 

 

ผลงานวิจัย 

ปุริม รักสุข, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช (2564). การศึกษาแบบจ าลอง

กังหันลมขนาดเล็กส าหรับอาคารสูง, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 

13 (EENET 2021), โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, 12-14 พฤษภาคม 

2564. 
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K. Kraikitrat and Ruangsinchaiwanich S. (2018). Detection and Classification of Rotor broken bar 

Faults in Induction Motor Using Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks, Naresuan 

University Engineering Journal. 2018;13(2):44-53. 
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ประวัติ 

ดร.ธนกานต์ สวนกัน 

Thanakarn Suangun, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายธนกานต์ สวนกัน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101002XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3457 

Email thanakarn.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2552 Master of Science (Communication Engineering) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

 

ผลงานวิจัย 

T. Suangun, N. Wongsin, C. Mahatthanajatuphat, P. Akkaraekthalin, D. Torrungrueng and P. 

Rakluea (2021). Development of Compact Size on UWB Slot Antenna using Stair-Step 

Impedance with Pentangular Stub for Supporting 5G Application, 18th International 

Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 

Information Technology (ECTI-CON 2021), Chiang Mai, Thailand, 19-22 May 2021. 
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N. Wongsin, T. Suangun, C. Mahatthanajatuphat, P. Akkaraekthalin, D. Torrungrueng and P. 

Rakluea (2021). High Gain Dual Polarized Antenna using a Narrow Pulse Model in Minkowski 

Fractal Patch, 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), Chiang Mai, Thailand, 19-

22 May 2021. 
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ประวัติ 

ดร.บรรเทิง  ยานะ 

Buntueng Yana, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายบรรเทิง  ยานะ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 555069000xxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3457 

Email buntueng.ya@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 Doctor of Philosophy (Information Science and Technology) 

Osaka University, Japan. 

พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เลขทะเบียนผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ภฟส.14957 

 

ผลงานวิจัย 

B. Yana and T. Onoye (2019). Real-time air-writing recognition in motion stream, in Proc. SPIE 

11049, Int. Workshop on Advanced Image Technology 2019, vol. 11049, no. 110490G, 

Mar. 2019, pp. 1 – 6. 
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B. Yana and T. Onoye (2019). Real-time air-writing recognition in motion stream,” The 2019 Joint 

Int. Workshop on Advanced Image Technology and Int. Forum on Medical Imaging in 

Asia, Jan. 2019. 

B. Yana and T. Onoye (2018). Air-writing recognition based on fusion network for learning spatial 

and temporal features,” IEICE Trans. on Fundamentals of Electronics, Communications 

and Computer Sciences, vol. E101-A, no. 11, Nov. 2018, pp. 1737 – 1744. 

B. Yana and T. Onoye (2018) .  Fusion networks for air-writing recognition, The 24th Int. Conf. on 

Multimedia Modeling, Feb. 2018, pp. 142 – 152. 
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ประวัติ 

ดร.สุรพล ด ารงกิตติกุล 

Surapol Dumronggittigule, Dr.Ing. 

 

ชื่อ-สกุล นายสุรพล ด ารงกิตตกิุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35099001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3386 

Email spd1111@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2527 Doctor of Engineering (Electrical Engineering), University of 

Trondheim (The Norwegian Institute of Technology), Norway. 

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

Norwegian Institute of Technology, Norway. 

พ.ศ. 2519 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

วฟก.499 

 

ผลงานวิจัย 

ศราวุธ แต้โอสถ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ สุรพล ด ารงกิตติกุล (2563). การประมาณความจุกระแส

และอุณหภูมิตัวน าของเคเบิลฝังดินโดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ, 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 

 

ชื่อ-สกุล นายศราวุธ แตโ้อสถ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35099008XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3457 

Email taeosot@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

เลขทะเบียนผู้ประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

 

ผลงานวิจัย 

ศราวุธ แต้โอสถ, เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และ สุรพล ด ารงกิตติกุล (2563). การประมาณความจุกระแส

และอุณหภูมิตัวน าของเคเบิลฝังดินโดยใช้โครงข่ายประสาทแพร่กลับ, การประชุมวิชาการ

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43, , โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก, 28-30 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563, หน้า 81-84. 
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ภาคผนวก ฉ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย 38399004XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

2 นางสาวจงลักษณ ์พาหะซา 33013005XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

ป.วค. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

360 360 360 360 360 

3 นายสิทธิเดช วชิราศรีศริิกุล 36599001XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

360 360 360 360 360 

4* นายณัฐพงษ์ โปธิ 35012004XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Sheffield, UK. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

5 นายด ารงค์ อมรเดชาพล 32007001XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

360 360 360 360 360 

6* นายดวงดี แสนรักษ ์ 31606006XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

360 360 360 360 360 

7* นายเกรยีงศักดิ์  

ไกรกิจราษฎร์ 

 

164040005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

8 นายสุรพล ด ารงกิตติกุล 35099001XXXXX อาจารย์ D.Eng. 

Diploma 

วศ.บ. 

Electrical Engineering 

Electrical Engineering                                          

วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Trondheim (The Norwegian Institute of Technology), Norway. 

University of Trondheim (The Norwegian Institute of Technology), Norway. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

360 360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

9* นายธนกานต์ สวนกนั 35101002XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Communication Engineering 

เทคโนโลยวีิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

360 360 360 360 360 

10* นายบรรเทิง ยานะ 555069000xxxx อาจารย์ Ph.D 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Information Science and 

Technology  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Osaka University, Japan. 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

11* นายศราวุธ แต้โอสถ 35099008XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 
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ภาคผนวก ช  

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสภาวศิวกร 
 

ช1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร หรอืวุฒิบัตร ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

ช2. ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรูพ้ืน้ฐาน

ทางวิศวกรรมและองค์ความรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 

ประกาศนยีบัตร หรอืวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

ช3. ประกาศสภาวิศวกร ที่ 92/2563 เรื่อง ลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ส าหรับการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
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ภาคผนวก ซ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชัน้ปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชั้นปี 

ผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ของ

หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ชั้นปีที่ 1 

PLO1 สามารถระบุหลักการคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ พื้นฐานทางวศิวกรรม ที่จ าเป็นกับ

ปัญหาทางวิศวกรรม 

PLO2 สามารถระบุปัญหา ตัง้สมการความสัมพันธ์ และวิเคราะหโ์จทย์ปัญหาอย่างง่าย 

PLO3 - 

PLO4 สามารถท าการทดลองเพื่อพิสูจน์ค าตอบของทฤษฎีพื้นฐาน 

PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยยีุคดิจทิลัอย่างรู้เท่าทัน และใช้เครื่องมอืพืน้ฐานทางวิศวกรรมได้อย่าง

ถูกต้อง 

PLO6 สามารถท างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม และปฏิบัติการทดลองตามที่ได้รับมอบหมาย 

PLO7 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารรูปและสัญลักษณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมได้ 

PLO8 - 

PLO9 สามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

PLO10 - 

PLO11 สามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชั้นปี 

ผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ของ

หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ชั้นปีที่ 2 

PLO1 สามารถใช้ความรูท้างคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ พื้นฐานทางวศิวกรรม กับปัญหา

พืน้ฐานทางวิศวกรรม 

PLO2 สามารถระบุปัญหา ตัง้สมการความสัมพันธ์ และวิเคราะหป์ัญหาพื้นฐานทาง

วิศวกรรม โดยใช้เครื่องมอืวิเคราะห์และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

PLO3 สามารถหาค าตอบของปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO4 สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูล และทดลอง เพื่อหาค าตอบของปัญหาพื้นฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO5 สามารถใช้เครื่องมอืพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และโปรแกรมส าเร็จรูป

จ าลองงานพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO6 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิผล ทั้งในสถานะสมาชิกและผู้น าทีม 

PLO7 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล และ

จัดท ารายงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้ 

PLO8 สามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

PLO9 สามารถแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมอืงที่มคีณุค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO10 - 

PLO11 สามารถหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยวิธกีารที่เหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชั้นปี 

ผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ของ

หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ชั้นปีที่ 3 

PLO1 สามารถก าหนดกรอบความคิดและเชื่อมโยงความรูท้างคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์ 

พืน้ฐานทางวิศวกรรม กับปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 สามารถระบุปัญหา ตัง้สมการความสัมพันธ์ และวิเคราะหป์ัญหาทั่วไปทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้เครื่องมอืวิเคราะห์และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

PLO3 สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยค านึงถึง

ข้อพิจารณาทางดา้นสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO4 สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล การ

สืบค้นทางเอกสาร และการทดลอง เพื่อหาค าตอบของปัญหาเฉพาะทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO5 สามารถใช้เครื่องมอืเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างถูกตอ้ง และโปรแกรมส าเร็จรูปใน

การพยากรณ์และการท าแบบจ าลองงานเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO6 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิผล ทั้งในสถานะสมาชิกและผู้น าทีม เพื่อให้

การท างานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

PLO7 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธผลกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

PLO8 สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างงานวิศวกรรมไฟฟ้ากับบริบททางสังคม ได้แก่ ชีวอ

นามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงออกซึ่ง

ความมจีิตอาสา 

PLO9 สามารถแสดงออกถึงประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม และค านึงถึงบริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงออกถึงความ

ซื่อสัตย ์

PLO10 สามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และอธิบาย

หลักการจัดการทางวิศวกรรมได้ 

PLO11 สามารถหาความรู้และประยุกต์ความรูใ้หม่เชิงวิศวกรรมตามความตอ้งการ โดยใช้  

กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รายชั้นปี 

ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของ

หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ชั้นปีที่ 4 

PLO1 สามารถก าหนดกรอบความคิดและเชื่อมโยงความรู้ พืน้ฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้

เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO2 สามารถระบุปัญหา ต้ังสมการความสัมพันธ์ และวิเคราะหป์ัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม ไฟฟ้า 

โดยใช้เครื่องมอืวิเคราะหแ์ละอุปกรณอ์ย่างเหมาะสม 

PLO3 สามารถออกแบบและพัฒนาหาค าตอบของปัญหาในการปฏิบัตวิิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า โดย

ค านึงถงึข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO4 สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎบิัตวิิชาชีพ ฐานข้อมูล การสบืค้นทาง

เอกสาร การออกแบบการทดสอบและทดลอง เพื่อหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO5 สามารถเลอืกใช้ เทคนคิวิธ ีทรัพยากร เครื่องมอืทันสมัยทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพยากรณแ์ละการท าแบบจ าลองของงานทางวศิวกรรมไฟฟ้าภายใตข้้อจ ากัด 

PLO6 สามารถท างานเป็นทีมไดอ้ย่างมปีระสทิธิผล แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าทีมและส่งเสริมความ

ร่วมมือที่ดเีพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด 

PLO7 สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมไฟฟ้ากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอ่ืนและสังคมโดยรวม

ได้อย่างมปีระสทิธิผล และพัฒนาแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

PLO8 สามารถสรุปผลกระทบของค าตอบของปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้าในบริบททางสังคม ได้แก่ ชวีอ

นามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความจ าเป็นของการพัฒนาที่

ยั่งยนื ตลอดจนแสดงออกซึ่งการเห็นคุณค่าของวิศวกรรมไฟฟ้า 

PLO9 สามารถตัดสนิใจและวจิารณผ์ลกระทบจากการตัดสนิใจตอ่สถานการณ์การประกอบวชิาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้า โดยค านงึถึงจรรยาบรรณแหง่วชิาชีพวิศวกรรม บริบททางสังคม และ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงออกถึงความมีวินัย 

PLO10 สามารถประยุกต์หลักการทางวศิวกรรมและการบริหารงานในการแก้ปัญหาชุมชนหรือ

อุตสาหกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

PLO11 สามารถหาความรู้และประยุกตค์วามรู้ใหม่เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องตาม

ความตอ้งการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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ภาคผนวก ญ  

ตารางเทียบองค์ความรู้ 
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ตารางเปรียบเทยีบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

1. ค าอธิบายองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆ ใน

รูปแบบ ของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบ

ป้อนกลับ และ การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนือ้หาความรูท้ี่อยู่บน พืน้ฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การ 

เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ 

ที่มากระท า 

3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and 

Fluid Mechanics)  หมายถึ ง  เนื้อหาความรู้ที่ อยู่ บนความรู้พื้ นฐานของลักษณะเฉพาะ 

(characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของ

ความรอ้น ระบบทาง ความรอ้นและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนือ้หาความรู้

ที่อยู่บนพืน้ฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ เกิดปฏิกิรยิา

ของสสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวศิวกรรมของวัสดุ 

5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน

ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ  

หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน

ทดแทน ส าหรับในอนาคต 

6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 

เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์

และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วย 

เทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนือ้หา

ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง 

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

Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งาน  

ที่เกี่ยวเนื่องทางดา้นชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 

2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง) งานไฟฟ้าก าลัง 

เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม   

(Principles of Problem Solving and Programming) 

X        

262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Theory) X    X X   

262212 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields) X X  X  X   

262213 การออกแบบวงจรดจิทิัล (Digital Circuit Design) X     X   

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) X   X  X   

262271 สัญญาณและระบบ (Signal and Systems) X     X   

 (2) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 

262221 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

(Electrical Instruments and Measurements) 

X    X X   

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ 

(Microcontrollers and Applications) 

X     X   

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 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Power Electronics) X  X X X X   

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Electric Drives) X X   X X   
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เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 (4) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทาง

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

262346 การออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้า 

(Electrical System Installation and Design) 

    X X X  

262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง (Electric Power System) X    X X   

262349 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารส าหรับอาคาร 

(Electrical and Communication System for Building) 

    X X X  

262446 แบบไฟฟ้าก าลังและการประมาณราคา 

(Electrical Power Drawing and Cost Estimation) 

X     X X  

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

(Power System Protection) 

X    X X   

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

(High Voltage Engineering) 

X    X X   

 

2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร) งานไฟฟ้าสื่อสารและ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม   

(Principles of Problem Solving and Programming) 

X        

262101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Theory) X    X X   

262212 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields) X X  X  X   

262213 การออกแบบวงจรดจิทิัล (Digital Circuit Design) X     X   

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) X   X  X   

262271 สัญญาณและระบบ (Signal and Systems) X     X   
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เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(2) กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 

262272 เทคโนโลยีการสื่อสาร 

(Communication Technology)          

     X   

262373 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication) X    X X   

262376 การสื่อสารดิจทิัล (Digital Communication) X    X X   

(3) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 

(Digital Signal Processing) 

X     X   

(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 โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง 

(Communication Network and Transmission Lines) 

X   X  X   

(5) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย (Communication System and 

Networking) 

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 

(Data Communication and  Networking) 

X     X X  

262484 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ 

(Wireless and Mobile Communication) 

X    X X X  

262489 แบบไฟฟ้าสื่อสารและการประมาณราคา 
(Electrical Communication Drawing and Cost Estimation) 

X     X X  
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