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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
10.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
10.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวไว้

ว่า  การพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิต ทําให้เกิดการ
พัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
กลางและย่อม ซึ่งต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติที่สามารถทํางานได้ สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําได้จาก
การเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาค
การผลิตภายในประเทศ จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ซึ่งเป็นศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยตรง จึงเป็นสาขาวิชาหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําให้ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี
เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและทําให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้      

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สืบเน่ืองจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการพ่ึงพา

เทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี
น้ัน ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า การ
เพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการค้า และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบนั 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ ทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ การพัฒนาหลักสูตรจะอยู่บนพ้ืนฐานของการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ที่เน้นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติลงมือปฏิบัติงานจริง มีความคิด
สร้างสรรค์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความต้องการของภาคชุมชนและอุตสาหกรรม (Work-
Integrated Learning) มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน และเป็นบัณฑิตที่สามารถ
ในการทํางานแบบพ่ึงตนเองและทํางานเป็นทีมได้ 
 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 ไม่ม ี
  



15 

 

หมวดที่ 2 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งพัฒนาวิชาการควบคู่ กับคุณธรรมและจริยธรรม เ พ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีความรู้ 
ความสามารถ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้ 

 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเก่ียวข้องกับทุกศาสตร์เพราะ
เป็นสาขาวิชาที่ให้ความรู้เก่ียวกับการผลิต การจ่าย และการนําไฟฟ้าไปใช้งานในชีวิตประจําวัน 

 
   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       1.3.2 เพ่ือฝึกฝนบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุม
อย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 
       1.3.3 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความ
สํานึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ปรับปรุงหลักสตูร
วิศวกรรมไฟฟ้าให้มีมาตรฐานไม่
ตํ่ากว่าที่ สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

- ติดตามประเมินการใช้หลักสตูร
อย่างสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสตูร
ทุกๆ 5 ปี 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะความรู้ 
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉล่ียในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีความรู้ลึกซึ้ง เฉพาะด้าน จาก
เทคโนโลยีและการปฏิบัติจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทํางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม ความรู้ทางวิชาชีพ 
หรือการทํางานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิยาลัย 
หรือการฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพภายในสถาน
ประกอบการ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลกัสูตร 

- ใบประกาศการฝึกอบรม 

- การเผยแพร่ หรือการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษา  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์  โดยให้เพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

หากมีความจําเป็นสามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและ
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ไม่มี 
 

2. การดําเนินการหลักสตูร 
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  

2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1   ตามวัน – เวลา ราชการปกติต้ังแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2   ตามวัน – เวลา ราชการปกติต้ังแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
2.1.3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน    ตามวัน – เวลา ราชการปกติต้ังแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
ประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2.2.2  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม โดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก

เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมท้ังการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้คําปรึกษา แนะนํา 

2.4.3 มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่นวันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น เป็นต้น 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปีต่อเขตพื้นที่ 
2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั 
ปีการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
ช้ันปีที่ 1 120 150 150 150 150
ช้ันปีที่ 2 120 150 150 150
ช้ันปีที่ 3 120 150 150
ช้ันปีที่ 4 120 150
รวม 120 270 420 570 600

จํานวนนักศึกษา  
ที่จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 120 150 

    หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2560 
- วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า   จํานวน 60 คน 
- วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม   จํานวน 60 คน 

 ปีการศึกษา 2561 - 2564    
- วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า   จํานวน 90 คน 
- วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม   จํานวน 60 คน  

 
2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั 
ปีการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
ช้ันปีที่ 1 90 90 60 60 60
ช้ันปีที่ 2 90 90 60 60
ช้ันปีที่ 3 90 90 60
ช้ันปีที่ 4 90 90
รวม 90 180 240 300 270

จํานวนนักศึกษา  
ที่จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 90 90 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2560 – 2561 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า   จํานวน 90 คน  
           ปีการศึกษา 2562 – 2564 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า            จํานวน 60 คน 
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2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั 
ปีการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
ช้ันปีที่ 1 90 60 60 60 60
ช้ันปีที่ 2 90 60 60 60
ช้ันปีที่ 3 90 60 60
ช้ันปีที่ 4 90 60
รวม 90 150 210 270 240

จํานวนนักศึกษา  
ที่จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 90 60 

 หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2560 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 90 คน  
                 ปีการศึกษา 2561 – 2564 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า         จํานวน 60 คน 
           

2.5.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั 
ปีการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60
ช้ันปีที่ 2 60 60 60 60
ช้ันปีที่ 3 60 60 60
ช้ันปีที่ 4 60 60
รวม 60 120 180 240 240

จํานวนนักศึกษา  
ที่จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

    หมายเหตุ  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า   จํานวน 60 คน  
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2.5.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั 
ปีการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564
ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60
ช้ันปีที่ 2 60 60 60 60
ช้ันปีที่ 3 60 60 60
ช้ันปีที่ 4 60 60
รวม 60 120 180 240 240

จํานวนนักศึกษา  
ที่จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

หมายเหตุ  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า   จํานวน 60 คน  
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2.6 งบประมาณตามแผน  
ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000
รวมรายรับ 69,000 74,000 79,000 84,000 89,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   

      รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564

เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 

ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 

ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

ค่าจ้างช่ัวคราว 670 703 739 775 814 

เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 

รายจ่ายอ่ืนๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

          แบบช้ันเรียน 
          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
          แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
          แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
          อ่ืนๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม       
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3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หน่วยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ จํานวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ จํานวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปน้ี  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การดําเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
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GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจํานวน 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปน้ี 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 



27 

 

GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 

2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ  
GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 

2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ  
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 

1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     21 หน่วยกิต 

FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 

FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 3 for Engineers 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
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FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 2 for Engineers 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 2 for Engineers 
FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 

 

1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   24 หน่วยกิต 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Electronics 
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electric Circuits 
ENGEE113 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 Control System 
ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Fields 
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2) กลุ่มวิชาชพีบังคับ โดยให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
2.1) วิชาแกน  24 หน่วยกิต 

ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ 3(3-0-6)
 System Management 
ENGEL106 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
 Digital Circuits 
ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics 
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-3-5) 
 Electrical Instruments and Measurements 
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 Electric Circuits Laboratory 
ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2(0-6-2) 
 Electrical Engineering Project 1 
ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2) 
 Electrical Engineering Project 2 

 
สําหรับนักศึกษาแผนการเรียน แบบไม่มีสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปน้ี 

ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3(0-40-0) 
 Electrical Engineering Practice 
ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Electrical Engineering 
ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 Selected Practice Topics in Electrical Engineering 
 

สําหรับนักศึกษาแผนการเรยีน แบบมีสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ 
ENGEE105 การฝึกเบ้ืองต้นทางวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 Fundamental of Engineering Training 
ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6(0-40-0) 
 Co-Operative Education in Electrical Engineering 
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2.2) วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรม  

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา้ 30 หน่วยกิต 

   ก) วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรม จํานวน 21 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 

ENGEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(2-3-5) 
 Electrical Machines 1 
ENGEE109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(2-3-5) 
 Electrical Machines 2 
ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6) 
 Power Electronics 
ENGEE111 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 1(0-3-1) 
 Power Electronics Laboratory 
ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
 Electric Power System 
ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน 1(0-3-1) 
 Power System and Protection Laboratory 
ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical System Design 
ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 Electrical System Design Laboratory 
ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
 Power System Protection 

   ข) วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมกลุ่มที่ 1  จํานวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปน้ี 

ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 High Voltage Engineering 
ENGEE143 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Safety 
ENGEE144 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Materials 
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   ค) วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมกลุ่มที่ 2  จํานวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปน้ี 

ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electric Drives 
ENGEE117 โรงต้นกําลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
 Power Plant and Substation 
ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(2-3-5) 
 Illumination Engineering 
ENGEE133 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 
 Sensors and Transducers 
ENGEE134 พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 Renewable Energy 
ENGEE135 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Energy Conservation and Management 
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วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม 30 หน่วยกิต 

ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Principles of Communication  
ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) 
 Data Communication and Networking  
ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Communication  
ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Communication Network and Transmission Lines  
ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(2-3-5) 
 Microwave Engineering  
ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 
 Antenna Engineering  
ENGEE207 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 
 Optical Communication  
ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-5) 
 Digital Signal Processing  
ENGEE211 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้ 3(2-3-5) 
 Embedded Systems and Application 
ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 1(0-3-1) 
 Telecommunications Laboratory 1  
ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 1(0-3-1) 
 Telecommunications Laboratory 2  
ENGEE214 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3 1(0-3-1) 
 Telecommunications Laboratory 3 

  



33 

 

3) กลุ่มวิชาชพีเลือก ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า  
    10 หน่วยกิต 

ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
 Fundamental of Electrical Engineering 
ENGEE104 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 Basic Electrical Engineering Training 
ENGEE114 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
 Control System Laboratory 
ENGEE115 ระบบควบคุมกระบวนการ 3(2-3-5) 
 Process Control Systems 
ENGEE116 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 3(1-6-4) 
 Electrical Machines Winding  
ENGEE119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(2-3-5) 
 Electric Power System Analysis 
ENGEE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-1) 
 High Voltage Engineering Laboratory 
ENGEE122 คุณภาพระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
 Electrical Power System Quality 
ENGEE123 เสถียรภาพและสภาวะช่ัวครู่ในระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
 Stability and Transients in Electrical Power System 
ENGEE128 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Electrical Drawing 
ENGEE129 การตรวจสอบและประมาณราคางานติดต้ังไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Inspection and Cost Estimation of Electrical Installation 
ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบํารุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 Electrical Engineering Maintenance 
ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 3(3-0-6) 
 Grounding and Lightning Protection System 
ENGEE132 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 3(2-3-5) 
 Microcontroller and Applications 
ENGEE137 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบรถราง 3(3-0-6) 
 Railway Electrification 
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ENGEE138 ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง 3(3-0-6) 
 Railway Traction System 
ENGEE139 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-3-5) 
 Electric Circuits Analysis 
ENGEE140 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Numerical Methods for Engineering 
ENGEE141 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
 Project Management in Electrical Engineering 
ENGEE145 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 
 Distributed Generation Systems 
ENGEE146 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 3(1-6-4) 
 Electric Vehicle Technology 
ENGEE147 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 3(2-3-5) 
 Smart Grid 
ENGEE148 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Building Automation Control 
ENGEE149 การติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร 3(1-6-4) 
 Electrical System Installation Inside and Outside Building 
ENGEE150 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Automation control Systems 
ENGEE157 การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(1-6-4) 
 Industrial Motor Control 
ENGEE158 ระบบโฟโตโวลตาอิก 3(2-3-5) 
 Photovoltaic System 
ENGEE209 การสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
 Mobile Communication  
ENGEE210 การสื่อสารบรอดแบนด์ 3(3-0-6) 
 Broadband Communication  
ENGEE215 การสื่อสารโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Network Communication 
ENGEE216 การออกแบบวงจรความถ่ีสูง 3(3-0-6) 
 High Frequency Circuit Design 
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ENGEE217 การออกแบบระบบข่ายสาย 3(2-3-5) 
 Cabling Network System Design 
ENGEE218 การวางแผนและการจัดการเครือข่ายการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Network Planning and Management 
ENGEE219 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์ 3(3-0-6) 
 Radio and Television Engineering 
ENGEE220 ระบบการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง 3(3-0-6) 
 Security and Surveillance System 
ENGEE221 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(2-3-5) 
 Telephone Engineering 
ENGEE222 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ 3(3-0-6) 
 Radio Wave Propagation 
ENGEE223 เทคโนโลยีเรดาร์ 3(3-0-6) 
 Radar Technology 
ENGEE224 การประมวลผลสัญญาณแสงในการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Optical Processing in Communications 
ENGEE225 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)
 Satellite Communication Engineering 
ENGEE226 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 1(0-3-1) 
 Special Practice inTelecommunication Engineering 

 
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

           นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็น
รายวิชาที่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหสัการจัดชั่วโมงเรียน   
           3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC  หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ลําดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตร ี

 SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
 IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 

2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
 MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
 SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 

3) ENG : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครือ่งกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

 EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  
 4) TED : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
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ME : วิศวกรรมเครือ่งกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า  

5) G : วิชาเอก 
1 : วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 : วิศวกรรมโทรคมนาคม 

3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 
C หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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 3.1.5 แสดงแผนการศึกษา   

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา้ แบบสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
 GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 1 3(3-0-6) -
 GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปเลือก 1 3(3-0-6) -
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร

Calculus 1 for Engineers
3(3-0-6) -

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร
Physics 1 for Engineers

3(3-0-6) -

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers

1(0-3-1) FUNSC101 หรอื
เรียนควบคู่กัน

ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
Fundamental of Engineering Training

1(0-3-1) -

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing

3(2-3-5) -

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials

3(3-0-6) -

ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 1 1(T–P–E) -
หน่วยกติรวม 21

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 2 3(3-0-6) -
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 3 3(3-0-6) -
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร

Calculus 2 for Engineers
3(3-0-6) FUNMA105

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร
Physics 2 for Engineers

3(3-0-6) FUNSC101

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ
FUNSC103 หรอื 
เรียนควบคู่กัน

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
Computer Programming

3(2-3-5) -

ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

3(3-0-6) FUNMA105

ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits Laboratory

1(0-3-1) ENGEE101 หรอื
เรียนควบคู่กัน

หน่วยกติรวม 20
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ปีการศึกษาท่ี 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 4 3(3-0-6) -
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร

Calculus 3 for Engineers
3(3-0-6) FUNMA106

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers

3(3-0-6) -

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers

1(0-3-1) FUNSC201หรอื
เรียนควบคู่กัน

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics

3(3-0-6) FUNSC101
 

ENGEE106 เครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements

3(2-3-5) -

ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields

3(3-0-6) FUNSC103

หน่วยกติรวม 19

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 5 3(3-0-6) -
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 6 3(3-0-6) -
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม

Engineering Electronics
3(2-3-5) -

ENGEL106 วงจรดิจทิัล 
Digital Circuits 

3(2-3-5) -

ENGEE102 
 

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics

3(3-0-6) FUNMA105  
 

ENGEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
Electrical Machines 1

3(2-3-5) ENGEE101

ENGEE118 
 

ระบบไฟฟ้ากําลัง 
Electric Power System

3(3-0-6) ENGEE101
 

หน่วยกติรวม 21
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ปีการศึกษาท่ี 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 7 3(3-0-6) -
ENGEE109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 

Electrical Machines 2
3(2-3-5) ENGEE108  

ENGEE113 ระบบควบคุม 
Control System 

3(3-0-6) ENGEE102 

ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
Electrical System Design

3(3-0-6) -

ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟา้
Electrical System Design Laboratory

1(0-3-1) ENGEE126 หรอื
เรียนควบคู่กัน

ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) -
ENGEEXXX วิชาเฉพาะสาขา 2 3(3-0-6) -

หน่วยกติรวม 19  
หมายเหตุ วิชาเฉพาะสาขา 2 ให้เลือกจากวิชาเฉพาะสาขาวศิวกรรมกลุ่มที่ 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 8 3(3-0-6) -
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปเลือก 2 3(3-0-6) -
ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กาํลัง 

Power Electronics 
3(3-0-6) ENGEL105  

ENGEE111 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์กําลัง 
Power Electronics Laboratory 

1(0-3-1) ENGEE110 หรอื
เรียนควบคู่กัน 

ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Electrical Engineering Project 1 

2(0-6-2) ต้องไดร้ับอนุมัตจิาก
คณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ

System Management
3(3-0-6) -

ENGEEXXX วิชาเฉพาะสาขา 1 3(3-0-6) -
ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) -

หน่วยกติรวม 21  
หมายเหตุ วิชาเฉพาะสาขา 1 ให้เลือกจากวิชาเฉพาะสาขาวศิวกรรมกลุ่มที่ 1  
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ปีการศึกษาท่ี 4  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา้

Co-Operative Education in Electrical 
Engineering 

6(0-40-0) - 

หน่วยกติรวม 6  

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน 

Power System and Protection Laboratory 
1(0-3-1) ENGEE136 หรอื 

เรียนควบคู่กัน 
ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 

Power System Protection
3(3-0-6) ENGEE118 

ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project 2

2(0-6-2) ENGEE151 
 

ENGEEXXX วิชาเฉพาะสาขา 3 3(3-0-6) -
ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 4 3(T–P–E) -
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T–P–E) -
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T–P–E) -

หน่วยกติรวม 18  
หมายเหตุ วิชาเฉพาะสาขา 3 ให้เลือกจากวิชาเฉพาะสาขาวศิวกรรมกลุ่มที่ 2 
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วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา้ แบบไม่มีสหกิจศกึษา 
ปีการศึกษาท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
 GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 1 3(3-0-6) -
 GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปเลือก 1 3(3-0-6) -
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร

Calculus 1 for Engineers
3(3-0-6) -

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร
Physics 1 for Engineers

3(3-0-6) -

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers

1(0-3-1) FUNSC101หรอื
เรียนควบคู่กัน

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing

3(2-3-5) -

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials

3(3-0-6) -

หน่วยกติรวม 19

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 2 3(3-0-6) -
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร

Calculus 2 for Engineers
3(3-0-6) FUNMA105

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร
Physics 2 for Engineers

3(3-0-6) FUNSC101

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ
FUNSC103 หรอื 
เรียนควบคู่กัน

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
Computer Programming

3(2-3-5) -

ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

3(3-0-6) FUNMA105

ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits Laboratory

1(0-3-1) ENGEE101 หรอื
เรียนควบคูก่ัน

หน่วยกติรวม 17
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ปีการศึกษาท่ี 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 3 3(3-0-6) -
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร

Calculus 3 for Engineers
3(3-0-6) FUNMA106

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers

3(3-0-6) -

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers

1(0-3-1) FUNSC201หรอื
เรียนควบคู่กัน

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics

3(3-0-6) FUNSC101
 

ENGEE106 เครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements

3(2-3-5) -

ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields

3(3-0-6) FUNSC103

หน่วยกติรวม 19

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 4 3(3-0-6) -
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม

Engineering Electronics
3(2-3-5) -

ENGEL106 วงจรดิจทิัล 
Digital Circuits 

3(2-3-5) -

ENGEE102 
 

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics

3(3-0-6) FUNMA105  
 

ENGEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
Electrical Machines 1

3(2-3-5) ENGEE101

ENGEE118 
 

ระบบไฟฟ้ากําลัง 
Electric Power System

3(3-0-6) ENGEE101
 

หน่วยกติรวม 18
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ปีการศึกษาท่ี 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 5 3(3-0-6) -
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 6 3(3-0-6) -
ENGEE109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 

Electrical Machines 2
3(2-3-5) ENGEE108  

ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กาํลัง 
Power Electronics 

3(3-0-6) ENGEL105

ENGEE111 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์กําลัง 
Power Electronics Laboratory

1(0-3-1) ENGEE110 หรอื
เรียนควบคู่กัน

ENGEE113 ระบบควบคุม 
Control System 

3(3-0-6) ENGEE102 
 

ENGEEXXX วิชาเฉพาะสาขา 1 3(3-0-6) -
หน่วยกติรวม 19  

หมายเหตุ วิชาเฉพาะสาขา 1 ให้เลือกจากวิชาเฉพาะสาขาวศิวกรรมกลุ่มที่ 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 7 3(3-0-6) -
ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า 

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

ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟา้
Electrical System Design Laboratory

1(0-3-1) ENGEE126 หรอื
เรียนควบคู่กัน 

ENGEEXXX วิชาเฉพาะสาขา 2 3(3-0-6) -
ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) -
ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) -

หน่วยกติรวม 16  
หมายเหตุ วิชาเฉพาะสาขา 2 ให้เลือกจากวิชาเฉพาะสาขาวศิวกรรมกลุ่มที่ 2 
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ปีการศึกษาท่ี 4  
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 8 3(3-0-6) -
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2 3(3-0-6) -
ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ 

System Management
3(3-0-6) -

ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Electrical Engineering Project 1 

2(0-6-2) ต้องไดร้ับอนุมัตจิาก
คณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Selected Topics in Electrical Engineering
3(3-0-6) -

ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) -
หน่วยกติรวม 17  

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน 

Power System and Protection Laboratory
1(0-3-1) ENGEE136 หรอื 

เรียนควบคู่กัน
ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 

Power System Protection
3(3-0-6) ENGEE118 

ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project 2

2(0-6-2) ENGEE151

ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Selected Practice Topics in Electrical 
Engineering 

1(0-3-1) -

ENGEEXXX วิชาเฉพาะสาขา 3 3(3-0-6) -
ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 4 1(T–P–E) -
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T–P–E) -
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T–P–E) -

หน่วยกติรวม 17  
หมายเหตุ วิชาเฉพาะสาขา 3 ให้เลือกจากวิชาเฉพาะสาขาวศิวกรรมกลุ่มที่ 2 

ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Practice
3(0-40-0) - 

หน่วยกติรวม 3  
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วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม แบบสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน

GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 1 3(3-0-6) -
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 

Calculus 1 for Engineers
3(3-0-6)  

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร 
Physics 1 for Engineers

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers

1(0-3-1) FUNSC101 
หรือเรียนควบคู่กัน

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing

3(2-3-5) - 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials

3(3-0-6) - 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
Computer Programming

3(2-3-5) - 

ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม 
Fundamental of Engineering Training

1(0-3-1) - 

หน่วยกติรวม 20

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 2 3(3-0-6) 
FUNMA106 แคลคูลัส  2 สําหรับวิศวกร  

Calculus 2 for Engineers
3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร 
Physics 2 for Engineers

3(3-0-6) FUNSC101 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102  และ 
FUNSC103 หรอื 
เรียนควบคู่กัน

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics

3(3-0-6) FUNSC101  

ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

3(3-0-6) FUNMA105 

ENGEE106 เครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
Electrical Instruments and Measurements

3(2-3-5)  

ENGEE107 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า 
Electrical Circuits Laboratory

1(0-3-1) ENGEE101 หรอื 
เรียนควบคู่กัน

หน่วยกิตรวม 20
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ปีการศึกษาท่ี 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ (3) 3(3-0-6) 
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 

Calculus 3 for Engineers
3(3-0-6) FUNMA106 

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers

3(3-0-6)  

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers

1(0-3-1) - 

ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 
Engineering Electronics

3(2-3-5)  

ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics

3(3-0-6) FUNMA105 

ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields

3(3-0-6) FUNSC103 

ENGEE201 หลักการของระบบส่ือสาร 
Principles of Communication

3(3-0-6)  

หน่วยกติรวม 22
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ (4) 3(3-0-6) 
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ (5) 3(3-0-6) 
ENGEL106 วงจรดิจทิัล 

Digital Circuits 
3(2-3-5)  

ENGEE113 ระบบควบคุม 
Control System  

3(3-0-6) ENGEE102 

ENGEE202 การส่ือสารข้อมลูและโครงข่าย
Data Communication and Networking  

3(3-0-6) ENGEE201

ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
Microwave Engineering

3(2-3-5) ENGEE142 

ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ 
Antenna Engineering

3(3-0-6) ENGEE142 

ENGEE212 ปฏิบัติการทางวศิวกรรมโทรคมนาคม 1 
Telecommunications Laboratory 1

1(0-3-1) - 

หน่วยกติรวม 22
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ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ 6 3(3-0-6) 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก 1 3(3-0-6) 
ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล 

Digital Communication
3(3-0-6) ENGEE201

ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร 
Communication Network and Transmission Lines

3(3-0-6) 

ENGEE207 การสื่อสารทางแสง 
Optical Communication

3(3-0-6) ENGEE201

ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 
Digital Signal Processing

3(3-2-5) -

ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 
Telecommunications Laboratory 2

1(0-3-1) ENGEE212

หน่วยกติรวม 19  

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
  GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 7 3(3-0-6) -
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 8 3(3-0-6) -
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก 2 3(3-0-6) -

ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Electrical Engineering Project 1 

2(0-6-2) -

ENGEE211 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้ 

Embedded Systems and Application 

3(2-3-5) -

ENGEE214 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3 
Telecommunications Laboratory 3 

1(0-3-1) ENGEE213

ENGEE2XX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) -

ENGEE2XX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) -

หน่วยกติรวม 21  
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ปีการศึกษาท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา้

Co-Operative Education in Electrical 
Engineering 

6(0-40-0) - 

หน่วยกติรวม 6  

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

Electrical Engineering Project 2
2(0-6-2) ENGEE151 

 

ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ
System Management 

3(3-0-6) - 

ENGEE2XX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) -

ENGEE2XX วิชาชีพเลือก 4 1(T-P-E) -

XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี1 3(T-P-E) -

XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี2 3(T-P-E) -

หน่วยกติรวม 15  
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วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม แบบไม่มีสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
  GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 1 3(3-0-6) -
  GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปเลือก 1 3(3-0-6) -
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 

Calculus 1 for Engineers
3(3-0-6)  

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร 
Physics 1 for Engineers

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers

1(0-3-1) FUNSC101 
หรือเรียนควบคู่กัน

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing

3(2-3-5) - 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials

3(3-0-6) - 

หน่วยกติรวม 19

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 2 3(3-0-6) - 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร

Calculus 2 for Engineers
3(3-0-6) FUNMA105

 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร
Physics 2 for Engineers

3(3-0-6) FUNSC101
 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ
FUNSC103 หรอื 
เรียนควบคู่กัน 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
Computer Programming

3(2-3-5) - 

ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

3(3-0-6) FUNMA105 

ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-1) ENGEE101 หรอื
เรียนควบคู่กัน 

ENGEE201 หลักการของระบบส่ือสาร
Principles of Communication

3(3-0-6) -

หน่วยกติรวม 20
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ปีการศึกษาท่ี 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 3 3(3-0-6) -
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร

Calculus 3 for Engineers
3(3-0-6) FUNMA106

 
FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 

Chemistry for Engineers
3(3-0-6) -

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers

1(0-3-1) FUNSC201หรอื
เรียนควบคู่กัน

ENGEE106 เครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements

3(2-3-5) - 

ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields

3(3-0-6) FUNSC103

ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการส่ือสาร 
Communication Network and Transmission 
Lines 

3(3-0-6)  

 19

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 4 3(3-0-6) -
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Mechanics 
3(3-0-6) FUNSC101

  
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม

Engineering Electronics
3(2-3-5) - 

ENGEL106 วงจรดิจทิัล 
Digital Circuits 

3(2-3-5) - 

ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics

3(3-0-6) FUNMA105

ENGEE202 การส่ือสารข้อมลูและโครงข่าย
Data Communication and Networking

3(3-0-6) ENGEE201

ENGEE203 การส่ือสารดิจิทลั 
Digital Communication

3(2-3-5) ENGEE201 

หน่วยกติรวม 21
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ปีการศึกษาท่ี 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 5 3(3-0-6) -
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 6 3(3-0-6) -
ENGEE113 ระบบควบคุม 

Control System 
3(3-0-6) ENGEE102 

ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
Microwave Engineering

3(2-3-5) ENGEE142 

ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ 
Antenna Engineering

3(3-0-6) ENGEE142 

ENGEE211 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกตใ์ช ้
Embedded Systems and Application

3(3-0-6) - 

ENGEE212 ปฏิบัติการทางวศิวกรรมโทรคมนาคม 1 
Telecommunications Laboratory 1

1(0-3-1)  

หน่วยกติรวม 19  

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 7 3(3-0-6) -
ENGEE207 การส่ือสารทางแสง 

Optical Communication
3(2-3-5) ENGEE201 

ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 
Digital Signal Processing

3(2-3-5) -

ENGEE213 ปฏิบัติการทางวศิวกรรมโทรคมนาคม 2 
Telecommunications Laboratory 2

1(0-3-1) 

ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) -
ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) -

หน่วยกติรวม 16  
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ปีการศึกษาท่ี 4  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ 8 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปเลือก 2 3(3-0-6) - 
ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

Electrical Engineering Project 1 
2(0-6-2) - 

 

ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Selected Practice Topics in Electrical 
Engineering 

1(0-3-1) - 

ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) - 
                หน่วยกิตรวม 15  

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ 

System Management 
3(3-0-6) - 

ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project 2

2(0-6-2) ENGEE151 
 

ENGEE214 ปฏิบัติการทางวศิวกรรมโทรคมนาคม 3 
Telecommunications Laboratory 3

1(0-3-1) ENGEE213 

ENGEEXXX วิชาชีพเลือก 4 1(T-P-E) - 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี1 3(T-P-E)  
XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี2 3(T-P-E)  

หน่วยกติรวม 13  
 

ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Practice
3(0-40-0) - 

หน่วยกติรวม 3  
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  1.1)  วิชาบังคับ  
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบทต่างๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6)
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับทักษะชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม และการทํางาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, 

social, cultural and work situations.  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการนําเสนองานในบริบททาง

วิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts. 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการส่ือสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการฟัง
และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมี
คุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and strategies of effective communication in Thai language,
develop systematic thinking and creative communication with the arts of 
listening and critical reading; be able to speak and write with academic 
language high quality, be able to integrate Thai language, technology and 
innovation for lifelong learning; be aware of Thai language use as Thai 
cultural heritage. 

   
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   3(3-0-6)
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการ

ควบคุมนํ้าหนัก การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย 
การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training 
program and practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  3(3-0-6)
 Process of Thinking and Problem Solving  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้

เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and development processes for 
thinking and reasoning, inspiration for encouraging ideas, Lanna and Thai 
wisdom, innovation and modern technologies are employed as a case 
study. 
 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(3-0-6)
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต  ฝกึออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and technology, process 
of creating innovation, technology, and environment, impacts of innovation 
and technology on society and environment, contemporary issues in 
sciences, innovation and future technology, practice in designing 
innovations. 
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GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต  3(3-0-6)
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจําวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างย่ังยืน การฝึกสมอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการ
ทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา   

 Study science and ethics in life, intellectual development processes for 
solving daily life problems and pursuit of sustained happiness, mind 
practice, emotional management, self- understanding and self- esteem, 
personality and development, anti- corruption, modern social behavior, 
application of information technology for case studies.   

   

  1.2)  วิชาเลือก  
   1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้   หลักการทรงงานในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเน่ืองจากพระราชดําริ หลักธรรมาภิบาล  ภูมิปัญญา 
การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การดําเนินชีวิต  การมีจิต
สาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application, adoption of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles, projects from His 
Majesty the King’s initiation, good governance principles, wisdom, thinking 
and life management in accordance with changes in Thai and global 
societies, integration of cultural diversity into a way of life, public-
mindedness and environmental conservation, happy living in society based  
on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles. 
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GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการดํารงชีวิต การ

พัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม   ศึกษา
วิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การทํางานเป็นทีม การสร้างผลิตผล
ในการทํางาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living,
development of attitude, role, duty and responsibility towards oneself and 
others, participation in social and Thai cultural activities, building 
awareness for public affairs, study emotional management and relationship 
building methods, teamwork, work productivity, and professional ethics. 
 

GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6)
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย  
วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจสํารวจปัญหาที่
เก่ียวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท ความ
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economic and political systems, trends 
of socio- economic changes, as well as administration and political 
behaviour, analysis of relationship between politics and socio- economic 
factors, survey of problems in transition period, society, politic and law, 
role, duty, responsibility and involvement in society. 
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GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ การ

ใช้ในชีวิตประจําวัน การทํางานและการเป็นผู้นํา การสื่อสารเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ตาม
พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior, human relations theories,
implementation in daily life, work and leadership, communication to build 
human relations on both Thai and international cultural basis. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความสําคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุ่ม 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history and importance 
of ASEAN community, ASEAN countries cooperation, in politics and 
security, economic, social and culture, impact of group forming, including 
problem and obstacles.  
 

GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6)
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต การจัดการอารมณ์ ความเครียด

และสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรู้และการทํางาน 
สัมพันธภาพในการทํางาน การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนการปรับตัวในสังคมและ
การทํางาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
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 Study basic knowledge in psychology for a living, emotional management,
stress and mental health, understanding and self- esteem, motivation to 
learn and work, human relation in work, conflict management, and 
adjustment in society and work for happy living in society and working. 
 

   1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงินและเบ้ีย

ประกัน นําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน และนําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 Study about decision making process by using logic, financial mathematics 
and insurance premium, use the knowledge of mathematics and statistics 
in daily life, and use computer program for data processing in mathematics 
and statistics. 
 

GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา 
ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การ
ใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เบ้ืองต้นที่จําเป็นในปัจจุบัน 

 Study definition, importance and components of information technology, 
internet, social network, e- commerce, computer crime law, copyright, 
intellectual property, internet threats and security, internet searching 
techniques, on- line services, multimedia technology and necessary 
application programs for daily life. 
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GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้
หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 

Study about thinking process, scientific approach to gathering information, 
analysis of information and reasoning, process of logical decision making, 
application of scientific. Thinking principles with everyday problems. 
 

GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทํางานวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6)

 Creation of Scientific Methods for Research and Innovation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้กระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการนําทักษะไปประยุกต์ใช้
ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing and 
summarizing data by using scientific methods. In order to prepare students 
to apply these skills in research and creative innovation.  
 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ   3(3-0-6)
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคสําคัญที่มีผลกระทบ
ทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
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 Study about science and technology development, use of chemicals in 
everyday life and  effect of chemicals on environment, healthy food, 
significant diseases with social impact and prevention holistic health 
promotion concept, and effect of scientific advancement on human, 
environment, society, politics and culture. 
 

GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study about natural resource and environment, relationship of human and 
environment, factors that affect environment, current environmental 
problems, use of natural resource and sustainable environmental 
conservation based on science, innovation and modern technology, as 
well as moral and ethics. 

 
   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรบัผูป้ระกอบวิชาชพี 3(3-0-6)
 English for Professionals
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และฝึกปฏิบัติทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
นําเสนอโครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure used in profession,
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project presentation. 
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GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6)
 Report Writing and Presentation
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้ใน

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอรายงาน และการบูรณาการกับ
ศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report,
information used for writing academic report, access to information 
sources, utilization of information, techniques in writing academic report, 
presenting report and integrating with professional related sciences 
efficiently and appropriately. 
 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 Local Literature
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณี อัน ดีงามของท้องถิ่ นตน  ตลอดจนสามารถนํา  องค์ความ รู้ที่ ไ ด้ ไป
บรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background, including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values of 
local cultures and traditions, integrating body of knowledge to education, 
career, and living in society with maximum efficiency. 
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GEBLC204 ภาษาไทยสาํหรับชาวตา่งประเทศ 3(3-0-6)
 Thai Language for Foreigners
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออกเสียง 

การอ่าน การเขียนเบ้ืองต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจําวัน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones,

practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and speaking 
in daily life, study Thai culture. 

  

GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in various 
situations, study language use in various situations, practice 
communication skills, learn about arts and culture, tradition, religion and 
festivals of China. 

  

GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Japanese Conversation
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้สํานวนต่างๆ 

ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด คือ
ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills, practice pronunciation 
and use of expressions in daily life situations, reading and writing 2 types 
of Japanese alphabets –  Hiragana and katakana, practice building basic 
sentence structure. 
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GEBLC501 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Korean for Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัทอักษร 

ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามลําดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษรเกาหลี
ให้ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์จากคําศัพท์ 
วลี และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบ้ืองต้น 

 Study and practice basic Korean language skills – pronunciation system 
and phonetic alphabet system, study writing Korean alphabet by stroke 
order (bishun), writing Korean alphabet correctly, practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in various situations from vocabularies, 
phrases and sentences for communication, and study of basic Korean 
culture. 
 

GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Burmese
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in various 

situations, study culture of language use in various situations 
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   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Exercise for Health
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยตนเอง การออกกําลังกายใน
การเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและ
ออกกําลังกาย  

 Enhance the knowledge about physiology, effects of exercise on various 
systems of the body, prevention of injury from exercise, test and 
assessment of self- physical fitness, create a self- fitness program, exercise 
in sports and exercise for health, and practice basic of sports and exercises. 
 

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Sports for Health
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา 
พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา 
รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge about sports science, personal health, principles 
in choosing sports for health,  playing suitable sports for age level or 
physical condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness 
of various sports, injuries from playing sports, management model of sports 
contest for health, and practice in sport activities. 
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GEBHT104 นันทนาการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
 Recreation for Health Promotion
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การ

เป็นผู้นํานันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่น
พ้ืนบ้านของไทยและชาติต่างๆ 

 Enhance the knowledge about recreation and health promotion, 
recreation games, leader of recreational activities, management of camp 
activities, types of recreational activities, program design and practice of 
recreational activities, Thai and international folk sports. 

 
   1.5)  กลุ่มวิชาบูรณาการ 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 การดําเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการทํางานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบําบัดและการแพทย์ทางเลือก ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยา การปรับตัว
ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ การเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 Study effect of lifestyle on health, office syndrome and disease in modern 
city, natural therapy and alternative medicine, fundamental knowledge of 
psychology, adaptation to social change, stress management, motivation 
and preparation for changing world. 
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 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
FUNMA105 แคลคลูสั 1 สาํหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 1 for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  

ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
รูปแบบยังไม่กําหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต 
The study of functions, limits and continuity of functions, differentiation 
of real- valued functions, indeterminate form, applications of derivative, 
integration of real- valued functions, techniques of integration, definite 
integral and applications. 
 

FUNMA106 แคลคลูสั 2 สาํหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 2 for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  

ศึกษาเก่ียวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์  เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์  
The study of polar coordinate and parametric equations, vectors in three-
dimensional space, vector- valued functions of a real variable, 
differentiation and integration of vector- valued functions of a real 
variable and their applications, line, plane and surface in three-
dimensional space, calculus of real-valued functions of two variables and 
applications, calculus of real- valued functions of several variables and 
applications. 
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FUNMA107 แคลคลูสั 3 สาํหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 3 for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012205 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร  

ศึกษาเก่ียวกับสมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบ้ืองต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ลําดับและ
อนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน 
The study of ordinary differential equation and applications, numerical 
integration, improper integral, line integral, mathematical induction, 
sequence and series of number, Taylor series expansions of elementary 
functions. 

 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Physics 1 for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สาํหรับวิศวกร
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาเก่ียวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สําคัญทางฟิสิกส์ 
การสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคํานวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
The study of mechanics of particles and rigid body, properties of matter, 
fluid mechanics, heat, vibrations and waves.  Teaching focuses on the 
main principles of physics including with skills of analytic and calculation 
for solving engineering problems. 

 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิกิส์ 1 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 Physics Laboratory 1 for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
 
 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ ด้วย
การทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยเน้ือหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 
1 สําหรับวิศวกร 
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A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in mechanics of particles and 
rigid body, properties of matter, fluid mechanics, heat, vibrations and 
waves. The course contents are in accordance with FUNSC101 Physics 1 
for Engineers. 

 
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Physics 2 for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สาํหรับวิศวกร
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร  
 ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของหลักแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์

พ้ืนฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สําคัญทางฟิสิกส์ 
รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคํานวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
The study of elements of electromagnetism, A. C. circuits, fundamental 
electronics, optics and modern physics.  Teaching focuses on the main 
principles of physics including with skills of analytic and calculation for 
solving engineering problems. 
 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟสิกิส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 Physics Laboratory 2 for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร และ      

                     FUNSC103 ฟิสกิส์ 2 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
 
 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ ด้วย
การทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทัศน
ศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเน้ือหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in electromagnetism, AC 
circuits, fundamental electronics, optics and modern physic.  The course 
contents are accordance with FUNSC103 Physics 2 for Engineers. 
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FUNSC201 เคมีสาํหรบัวิศวกร 3(3-0-6)
 Chemistry for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021106 เคมีสําหรับวิศวกร
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  

ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน 
พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ้า 
Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties of 
elements in periodic table, representative elements, non- metal and 
transitional elements, chemical bonds, stoichiometry, properties of gas, 
solid, liquid and solution, chemical kinetics, chemical equilibrium and ion 
equilibrium in water. 

 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรบัวิศวกร 1(0-3-1)
 Chemistry Laboratory for Engineers
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมสีําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   

ปฏิบัติการเก่ียวกับการช่ัง-ตวงทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียม
สารละลายและการคํานวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของผลึกสามัญ
บางชนิด สมบัติของของเหลว ความหนืดของของเหลว สมบัติคอลลิเกทิฟของ
สารละลาย คอลลอยด์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกปฏิกิริยา
ของกรด เบส เกลือ 
Laboratory practice about the measurement, stoichiometry, solution 
preparation and concentration calculation, properties of gas, liquid and 
crystalline structure, viscosity of liquid, colligative  properties of solution 
colloid, rate of reaction, chemical and ionic equilibrium, acid- base 
reaction. 
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2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
 Engineering Drawing
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและ

การเขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่น
คลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
Study and practice of lettering, orthographic projection, orthographic 
drawing and pictorial drawing dimensioning and tolerancing, sections, 
auxiliary views and development, freehand sketches, detail and assembly 
drawings, basic computer-aided drawing. 
 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Mechanics
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
 ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์

ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลที่อยู่น่ิง 
แรงในช้ินส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเคร่ืองจักรกลคิเนแมติกส์และคิเนติกส์
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและ
โมเมนต์ตัม 

 Study of force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics 
and kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, 
work and energy, impulse and momentum. 
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ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Materials
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุ

วิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุ
เชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ 
ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering materials i. e. 
metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium diagrams 
and their interpretation, mechanical properties and materials 
degradation. 
 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 Computer Programming
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
ในปัจจุบัน 

 Study and practice of computer concepts, computer components, 
hardware and software interaction, current programming language, 
programming practices. 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

ENGEE101 วงจรไฟฟา้ 3(3-0-6) 
 Electric Circuits 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32081100 วงจรไฟฟ้า 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32090208 วงจรไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32122205 วงจรไฟฟ้า 1 

วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ค่าความต้านทาน ค่าความเหน่ียวนําและค่าความจุ วงจรอันดับ
หน่ึงและวงจรอันดับสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรไฟฟ้ากําลังกระแสสลับ ระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส 
Study of 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 

 
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิ์ศวกรรม 3(2-3-5) 

Engineering Electronics 
รหัสรายวิชาเดิม : 32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
รหัสรายวิชาเดิม : 32090105 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสรายวิชาเดิม : 32121103 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส-แรงดัน 
และคุณลักษณะทางความถ่ี การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์
และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที, MOS, CMOS และ BiCMOS, 
OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ 
Study and practice of 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. 
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ENGEE113 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
Control System 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32085300 ระบบควบคุม 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32123320 ระบบควบคุม 

วิชาบังคับก่อน : ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
ศึกษาเก่ียวกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ฟังก์ชันถ่ายโอน 
แบบจําลองของระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจําลองและ
ผลตอบสนองพลวัตของระบบควบคุม ระบบควบคุมอันดับหน่ึงและอันดับสอง ระบบ
ควบคุมวงรอบเปิดและวงรอบปิด การควบคุมแบบป้อนกลับและผลตอบสนอง ชนิด
ของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม วิธีการ
ทดสอบเสถียรภาพของระบบควบคุม 
Study in 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. 

 
ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electromagnetic Fields 
รหัสรายวิชาเดิม : 32081203 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
รหัสรายวิชาเดิม : 32121315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
ศึกษาเก่ียวกับสนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การพาและ
การนํากระแส ค่าความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ค่าความเหน่ียวนํา
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์ 
Study of electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; 
convection and conduction currents; resistance, magnetostatic fields; 
magnetic materials; inductance, time- varying electromagnetic fields; 
Maxwell’s equations.   
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  2.2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
2.2.1) กลุ่มวิชาแกน 

ENGIE139      การบริหารจัดการระบบ 3(3-0-6) 
System Management 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การศึกษาเก่ียวกับความรู้ด้านการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม 
มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนํา
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
Study of knowledge management and control systems in the industry. 
standard and safety engineering logistic economics, information for 
management. 
 

ENGEL106 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
Digital Circuits 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับระบบตัวเลขและรหัส  พีชคณิตบูลีน การลดทอนฟังก์ชัน
ลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน การออกแบบวงจรซีเควนเชียล หน่วย
คํานวณและลอจิกด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล     การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็น
แอนะล็อก และแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่ 
Study and practice of code and numbers, Boolean algebra, attenuation 
function logic, the design of combinational logic circuit, the design of 
sequential logic circuits, calculation and digital logic, digital to analog 
convertion and analog to digital convertion, application of digital circuits 
in industrial applications, and modern digital equipment. 
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ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟา้ 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32081204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32090206 คณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32121210 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อนวิเคราะห์เวกเตอร์ อนุกรมฟูริเยร์     อินทิกรัล
ฟูริเยร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z และการประยุกต์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Study of complex variables, Vector analysis and application, the theory 
of Fourier series, Fourier transform and applying electrical waveform 
analysis, theory of Laplace and applying analytical circuitry. 

 
ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม 1(0-3-1) 

Fundamental of Engineering Training 
รหัสรายวิชาเดิม : 34060100 การฝึกเบ้ืองต้นทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกล
พ้ืนฐาน การเช่ือมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมอย่างปลอดภัย  
Practice of the basics of engineering relating to instrumentation, 
mechanical basis, interface general tools, basic principles and practices 
of engineering safety. 
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ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-3-5) 
 Electrical Instruments and Measurements 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและ
คุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล การ
วัดกําลัง ตัวประกอบกําลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทาน ค่าความ
เหน่ียวนําและค่าความจุไฟฟ้า การวัดความถ่ีและคาบหรือช่วงเวลา สัญญาณรบกวน 
การแปลงสัญญาณ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
Study and practice of units and standard of electrical measurement, 
instrument classification and characteristics, measurement analysis, 
measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital 
instruments, power, power factor, and energy measurement, 
measurement of resistance, inductance, capacitance, frequency and 
period/time-interval measurement, noises, transducers, calibration. 

 
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1) 

 Electric Circuits Laboratory 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32081202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 

วิชาบังคับก่อน : ENGEE101 วงจรไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE101 วงจรไฟฟ้า  
Practice in ENGEE101 Electric Circuits. 
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ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2(0-6-2) 
 Electrical Engineering Project 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการค้นคว้าบทความ  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  หรืองาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   การต้ังช่ือโครงงาน  วิธีการเขียนรายงาน    ความเป็นมาของ
ปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน  การจัดเตรียมวัสดุ
และอุปกรณ์   การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การรายงานความก้าวหน้า  การ
นําเสนอโครงงาน 
หมายเหตุ : ต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Practice in researching and reviewing journals, researches, inventions, 
innovations, electrical engineering related works, principle of naming the 
project, writing technique, importance and original of the problem, 
project objectives, scopes, procedures and working plan, material and 
equipment preparation, gathering and analysing data, progressing 
reporting and project presenting. 
 

ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2) 
 Electrical Engineering Project 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน : ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการทบทวนโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการ
ดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทํารายงาน และนําเสนอโครงงาน
ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันโครงงาน 
Practice about reviewing the project name, importance and original of 
problem, project objectives, scopes as presented in ENGEE151 Electrical 
Engineering Project 1, study the related theories, possibility in solving the 
problem, working procedures and working plan, gathering and analysing 
data, concluding, making report and presenting to project examining 
committee. 
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ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-40-0) 
 Electrical Engineering Practice 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32089397 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ปฏิบัติการฝึกงานโดยนําความรู้จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือ
ผู้ชํานาญการของสถานประกอบการจริงทําหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้อง
สามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการน้ันๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน มีการ
ประเมิณผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์จริงก่อนสําเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) 
พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Practice of co- operative education in electrical engineering by applying 
knowledge in a full- time, academic or professional work,enviroment as 
a temporary staff member for 240 hours.  Co- operative education 
trimester according to the School’s specifications. Once completed, the 
student has to submit an operational report and present his/ her 
performance results to the School faculties for assessment.  Evaluation 
will be done by the supervising faculties and job supervisor(s) based on 
the student’ s performance on the assigned work, the operational 
reports, as well as his/her performance at the post-placement interview, 
seminar activities will determine the assessment result of the student to 
be either pass or fail. 
Note : Evaluation studies to the scale of the S (Satisfactory) and  
U (Unsatisfactory) 
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ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6(0-40-0) 
 Co-Operative Education in Electrical Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32089498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ปฏิบัติการฝึกงานโดยนําความรู้จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือ
ผู้ชํานาญการของสถานประกอบการจริงทําหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือ 
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งน้ี นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการน้ันๆ อย่างเป็นรูปธรรม และมี
การจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถาน
ประกอบการและคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนสําเร็จ
การศึกษา 
หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) 
พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study of co- operative education in electrical engineering, using 
knowledge in a full- time academic or professional work as a temporary 
staff member at a workplace for 1 semester or 15 weeks.  Co- operative 
education trimester according to the School’ s specifications.  Once 
completed, the student has to submit an operational report and present 
his/ her performance results to the school faculties for assessment. 
Evaluation by the supervising faculties and job supervisor( s)  will be 
based on the student’ s performance on the assigned work, and the 
operational reports, as well as his/ her performance at the post-
placement interview, seminar activities will determine the assessment 
result of the student to be either pass or fail. 
Note : Evaluation studies to the scale of the S (Satisfactory) and  
U (Unsatisfactory) 
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ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Selected Topics in Electrical Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจหรือพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมในขณะน้ัน 
Study of interesting topics or new development in electrical and 
telecommunication engineering. 

 
ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา้  1(0-3-1) 

Selected Practice Topics in Electrical Engineering  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ปฏิบัติการเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้าหรือโทรคมนาคมสมัยใหม่ หัวข้อเลือกหรือหัวข้อ
เทคโนโลยีทันสมัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าหรือโทรคมนาคม ตามความเห็นของอาจารย์
ผู้สอน 
Practice of current technology in electrical or telecommication 
engineering, selected topics or current technology topics in electrical or 
telecommunication engineering according to the instructor. 
 

2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 

ENGEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(2-3-5) 
Electrical Machines 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับวงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า พลังงาน
และพลังงานร่วม หม้อแปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟสและสามเฟส หลักการของเคร่ืองจักรกล
ชนิดหมุน โครงสร้างของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการและการวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
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Study and practice of magnetic circuits, principles of electromechanical 
energy conversion, energy and co- energy in magnetic circuits, single 
phase and three phase transformers, principles of rotating machines, 
construction of DC machines, principles and analysis of DC machines. 

 
ENGEE109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(2-3-5) 

Electrical Machines 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน : ENGEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและ
การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบซิงโครนัส 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหน่ียวนําหน่ึงเฟสและสามเฟส การป้องกันเคร่ืองจักรกล
ไฟฟ้า 
Study and practice of construction of AC machines, principles and 
analysis of AC machines, synchronous machines, single phase and three 
phase induction machines, protection of machines. 
 

ENGEE110 อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง 3(3-0-6) 
Power Electronics 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32082311 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
วิชาบังคับก่อน : ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
ศึกษาเก่ียวกับ คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  หลักการแปลงผันไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นกระแสตรง หลักการแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ 
หลักการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง หลักการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นกระแสสลับ การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
Study of power electronic devices and their characteristics, principles of 
power converters -  AC to DC converter, AC to AC converter, DC to DC 
converter, DC to AC converter, power electronics applications. 
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ENGEE111 ปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกส์กําลัง 1(0-3-1) 
Power Electronics Laboratory 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32082312 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
Practice in ENGEE110 Power Electronics. 

 

ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Electric Drives 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32082422 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า คุณลักษณะโหลดของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ย่านการทํางานของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า วิธีการเบรก
ของมอเตอร์ไฟฟ้า การส่งและขนาดกําลังไฟฟ้า คุณลักษณะความเร็วและแรงบิดของ
มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้ากับระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
Study of 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. 
 

ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟา้และการป้องกัน 1(0-3-1) 
Power System and Protection Laboratory 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลังและENGEE136 
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 
Practice of topics study in course ENGEE118 Power System and 
ENGEE136 Power System Protection. 
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ENGEE117 โรงต้นกําลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟา้ย่อย 3(3-0-6) 
Power Plant and Substation 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32082305 โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับเส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอนํ้า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังนํ้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน
หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดวางอุปกรณ์
สถานีไฟฟ้าย่อย  การควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยแบบอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าสําหรับ
สถานีไฟฟ้าย่อย  ระบบการต่อลงดิน 
Study in 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. 

 
ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 

Electric Power System 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32082201 ระบบไฟฟ้ากําลัง 

วิชาบังคับก่อน : ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 
ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างระบบไฟฟ้ากําลัง วงจรกําลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบต่อ
หน่วย แบบจําลองและคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  แบบจําลองและ
คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง แบบจําลองและพารามิเตอร์สายส่งไฟฟ้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากําลัง แบบจําลองและ
พารามิเตอร์สายเคเบิล พ้ืนฐานของการไหลกําลังไฟฟ้า และการคํานวณความผิด
พร่องทางไฟฟ้า 
Study of the structure of electrical power systems, AC power circuits, 
per- unit systems, modeling and characteristics of a generator, modeling 
and characteristics of a transformer, modeling and parameters of 
transmission lines, relationship between voltage and current in electrical 
power systems, modeling and parameters of electric cables, basics of 
electrical load flow, electrical fault calculation 
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ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
High Voltage Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32082416 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ศึกษาเก่ียวกับการใช้ไฟฟ้าแรงสูง แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากําลัง การสร้างแรงดันสูง
สําหรับการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและ
เทคนิคการฉนวน การเบรกดาวน์ในแก๊ส ไดอิเล็กตริกของเหลวและของแข็ง เทคนิค
การทดสอบด้านไฟฟ้าแรงสูง  ฟ้าผ่าและการป้องกัน การจัดความสัมพันธ์ฉนวน 
Study of high voltage electrical applications, overvoltage in power 
systems, high voltage generation for testing, high voltage measurement, 
electric stress, electric insulators and insulation techniques, breakdown 
phenomena in gas, liquid dielectric and Solid, high voltage testing, 
lightning and protection, insulation coordination. 
 

ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(2-3-5) 
Illumination Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ ธรรมชาติของแสงสว่าง หน่วยและการวัดแสงสว่าง 
หลอดไฟชนิดต่างๆ ดวงโคมและการเลือกใช้งาน การออกแบบและคํานวณแสงสว่าง
ภายในอาคาร การออกแบบและคํานวณแสงสว่างภายนอกอาคาร ไฟถนนและดวง
โคมฉาย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง 
Study and practice of the nature of light, units and measurements of 
light, various types of lamps, luminaries and their selection, design of 
interior lighting and calculations, design of outdoor lighting and 
calculations, street and flood lighting, computer aided lighting design 
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ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Electrical System Design 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32082310 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อกําหนด ผังการจ่าย
กําลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า และทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การคํานวณ
โหลด การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบ
วงจรแสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ตารางโหลด 
สายป้อนและสายประธาน ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร 
การต่อลงดินสําหรับระบบไฟฟ้า 
Study of basic design concepts, codes and standards, power distribution 
schemes, electrical wires and cables, raceways, electrical equipment and 
apparatus, load calculation, power factor improvement and capacitor 
bank circuit design, lighting and appliances circuit design, motor circuit 
design, load, feeder, and main schedule, emergency power systems, 
short circuit calculation, grounding systems for electrical installation. 

 
ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า 1(0-3-1) 

Electrical System Design Laboratory 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติเก่ียวกับเน้ือหาที่เรียนในรายวิชา ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
The experiments that correspond to subject ENGEE126 Electrical System 
Design. 
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ENGEE133 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6) 
Sensors and Transducers 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาพ้ืนฐานของการวัดและอุปกรณ์การวัด ทรานสดิวเซอร์แบบอนาล็อกและ
ดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน ตัวส่งค่าแรงดันแบบอนุพันธ์ การวัดอัตราการไหล
โดยใช้มิเตอร์แบบปฐมภูมิ แบบทุติยภูมิ และแบบพิเศษ การวัดอุณหภูมิแบบไม่ใช้
วิธีการทางไฟฟ้า แบบใช้วิธีการทางไฟฟ้าและแบบใช้รังสี ประเภทการวัดระดับ
ของเหลว แบบทางตรง แบบทางอ้อม รวมถึงวิธีใช้ความดันนํ้าสถิต วิธีทางไฟฟ้าและ
วิธีพิเศษอ่ืน การศึกษาวิธีการใช้ตัว ควบคุมแบบด้ังเดิม 
Study of 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 including hydrostatic pressure 
methods, electrical methods and special methods, conventional 
controller. 
 

ENGEE134 พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
Renewable Energy 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับระบบพลังงานและแหล่งพลังงานทดแทน ศักยภาพพลังงานทดแทน 
ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานด้ังเดิมและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานก๊าซ
ชีวภาพ พลังงานนํ้า พลังงานขยะ พลังงานคลื่น เซลล์เช้ือเพลิง ระบบสํารองพลังงาน  
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายด้านพลังงานทดแทน เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
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Study about energy system and renewable energy resources, potential 
of renewable energy, differential between fossil fuel and renewable 
energy, solar energy, wind energy, biomass energy, geothermal energy, 
biogas Energy, hydro Energy, waste energy, wave energy, hydrogen and 
fuel cell, energy storage, law, regulation and policy about renewable 
energy, energy economics 
 

ENGEE135 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ 3(3-0-6) 
Energy Conservation and Management 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การบริหาร
จัดการโหลด กฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับพลังงาน การวิเคราะห์และการ
จัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของระบบแสงสว่าง ระบบความร้อน ระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศเบ้ืองต้น มอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การ
อนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 
Study about 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, ventilating, air- conditioning ( HVAC)  systems, 
industrial motor, co- generation, energy conservations and economic 
analysis. 
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ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟา้กําลงั 3(3-0-6) 
Power System Protection 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32082414 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง หม้อแปลงเคร่ืองมือวัดและ
ทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและฟอลต์
ลงดิน การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์วัดระยะทาง การ
ป้องกันสายส่งโดยใช้ไพล๊อตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การ
ป้องกันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า การป้องกันเขตบัส ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุปกรณ์
ป้องกันแบบดิจิทัล 
Study of 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. 
 

ENGEE143 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Electrical Engineering Safety 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเ ก่ียวกับ  นโยบาย  กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้า สาเหตุและการบาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟฟ้าดูด 
แรงดันย่างก้าวและแรงดันสัมผัส การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตย์ ประกายไฟจากอาร์ก  
การแยกโดดทางไฟฟ้า การต่อลงดิน การต่อเช่ือม มาตรการป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันวงจร การทดสอบ การตรวจสอบและบํารุงรักษาด้านความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า ข้อแนะนําในการปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าแรงดันตํ่าและแรงดัน
สูงเพ่ือความปลอดภัย 
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Study of policy law and standard of electrical engineering safety, hazards 
from electrical, Cause and injuries from electrical systems, electric shock, 
step voltage and touch voltage, electrostatic discharge, arc flash, 
electrical isolation, grounding, bonding, hazard protection measures 
from electrical systems and short circuit protection equipment, testing, 
inspection and maintenance of electrical safety, Safety precautions 
working with low voltage and high voltage. 

 
ENGEE144 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electrical Engineering Materials 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทาง
แม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทางแสงของวัสดุ ตัวนําไฟฟ้า สารก่ึงตัวนํา ฉนวน สาร
ตัวนําย่ิงยวด วัสดุไดอิเล็กทริก การประยุกต์ใช้วัสดุในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
Study of structure of material, electrical property of material, magnetic 
property of material, optical property of material, conductor, 
semiconductor, insulation, superconductor, dielectric material, 
application of material in electrical engineering. 
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วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม 

ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 
3(3-0-6)

 Principles of Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้า  โมเดลของการสื่อสารทั้ง

แบบมีสายและแบบไร้สาย  กล่าวนําเก่ียวกับสัญญาณและระบบ  สเปคตรัมของสัญญาณ
และการประยุกต์ของอนุกรมฟูริเยอร์และการแปลงฟูริเยอร์  การมอดูเลตและดีมอดูเลต
แบบ AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM  สัญญาณรบกวนท่ีเกิดขึ้นในระบบสื่อสาร  
การมอดูเลตแบบไบนารี  ทฤษฎีการสุ่มสญัญาณ ความถี่ไนควิสท์และการจดัระดับ 
(Quantization)  การมอดูเลตแบบพัลส ์ PCM และ DM  เทคนิคการมัลติเพล็กซแ์ละดี
มัลติเพล็กซ ์ กล่าวนําเก่ียวกับสายนําสัญญาณ  การแพร่กระจายคลื่น  อุปกรณ์การสื่อสาร
และไมโครเวฟ  การสื่อสารผา่นดาวเทียมและการสื่อสารทางแสงเบ้ืองต้น 

 Study of 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)
 Data Communication and Networking
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 
 ศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  สถาปัตยกรรมแบบเป็นลําดับช้ันของ

โครงข่าย  โปรโตคอลและการเช่ือมต่อจุดต่อจุด แบบจําลองความ ล่าช้าในโครงข่ายการ
สื่อสาร โปรโตคอลช้ันสื่อสารย่อยควบคุมการใช้สื่อการทํางานในช้ันเช่ือมต่อข้อมูล การ
ควบคุมการไหลของข้อมูล  การควบคุมการความผิดพลาด โครงข่ายท้องถิ่น  โครงข่าย
สวิตช่ิง การจัดหาเส้นทางเดินให้กับข้อมูลในโครงข่าย  ความปลอดภัยของข้อมูล การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและระบบของโครงข่าย  มาตรฐานต่างๆ 

 Study of 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. 
 
 

ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการระบบสื่อสารแบบดิจทิัล  ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม  

สเปสซิกเนล  ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างค่าสัญญาณและการลดค่า Nyquist bandwidth  การ
ตรวจจับสัญญาณ  สัญญาณรบกวนไวต์เกาส์เซียนแบบบวก (Additive White Gaussian 
Noise: AWGN)  เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล  sigma-delta  การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ  การซิงโครไนซ์  การเพ่ิมหรือลดความดังของสัญญาณ (Equalization)  
กล่าวนําเก่ียวกับทฤษฎีของข้อมูล  การเขา้รหัสต้นทาง  การเข้ารหัสช่องสัญญาณ  ระบบ
หลายช่องทางและหลายพาหะ  เทคนิคการการแผ่สเปกตรัม (Spread Spectrum 
Techniques)  การจางหายของสัญญาณจากการแพรห่ลายเส้นทาง ( Multi-Path 
Fading Channels)  การส่งและรับสญัญาณในระบบสื่อสารดิจิทัล  การตรวจจับสัญญาณ  
การตรวจรหัสที่ผิดในระหว่างการส่งสัญญาณและวิธีการแก้ไข  การวิเคราะห์สมรรถนะ 
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 Study of 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. 
 

ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงขา่ยการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Communication Network and Transmission Lines
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสายและไรส้าย  โครงสร้างสายส่งสัญญาณ วิเคราะห์

ค่าพารามิเตอร์สายส่งสัญญาณสื่อสาร  ความสัมพันธ์ของเมทริกซแ์บบ Y, Z, F, G, H  การ
เช่ือมต่อกันของวงจรโครงข่ายพ้ืนฐาน  การแปลงโครงข่าย  ปริมาณการส่งผ่าน  เทคนิค
วงจรการส่งผ่านสัญญาณ  การกรองคลื่น  การลดทอน  การแมตช์ค่าอิมพิแดนซ ์ ทฤษฎี
สายนําสัญญาณ  สมการ  กฏและวิธีการ  ตัวกลาง  ความถี่สูง  และค่าคงที่ต่างๆ  การตก
กระทบและการสะทอ้นคลื่น  อัตราส่วนคลื่นน่ิง  คุณสมบัติของสายปลายเปิด ปิด และต่อ
โหลด  สายนําสัญญาณทีม่ีการสูญเสียและไม่มีการสญูเสีย  การสะท้อนในโดเมนเวลา  
แผนภาพการตีกลับ (Bounce diagrams)  การเกิดครอสทอล์กแบบขอบเขตใกล้ (Near 
end crosstalk: NEXT) และครอสทอล์กแบบขอบเขตไกล (Far end crosstalk: FEXT)  
สัญญาณความแตกต่าง  สายนําสัญญาณแบบรวม  ชนิดของสายเคเบิล  สายบิดคู่ตีเกลียว
ชนิดไม่มีการก้ันสัญญาณรบกวน  สายโคแอ็กเชียล  มาตรฐานการต่างสําหรับสายนํา
สัญญาณในปัจจุบัน  การประยุกต์ใช้สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร 

 Study of 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 timedomain, bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, 
differential signaling, composite line, types of cable, and unshielded twisted 
pair, coaxial cable, current cable standards. 
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ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(2-3-5)
 Microwave Engineering
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคลื่นไมโครเวฟ  สมการของแมกซ์เวลล์  

คลื่นระนาบ  สายส่งสัญญาณไมโครเวฟและท่อนําคลื่น  การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ  
อิมพีแดนซ์และวงจรสมมูลแรงดันและกระแส  เอสพารามิเตอร์  แผนภาพสัญญาณ  การ
แมตช์อิมพีแดนซ์และการปรับจูน  ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์  ตัวแบ่งกําลังงานและตัวเช่ือม
ต่อแบบมีทิศทาง (Directional Coupler)  วงจรกรองไมโครเวฟ  การเช่ือมต่อไมโครเวฟ
แบบจุดต่อจุด  ระบบเรดาร์  การกระแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ  การวัดและทดสอบ
พ้ืนฐานสําหรับระบบไมโครเวฟ และการประยุกต์ใช้งานของความถี่ไมโครเวฟ 

 Study and practice of 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. 
 

ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)
 Antenna Engineering
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ศึกษาเกี่ยวกับคําจํากัดความและทฤษฏีพ้ืนฐานต่างๆ ของสายอากาศ  แหล่งกําเนิดคลื่น

แบบจุด  สายอากาศในอุดมคติ  รูปแบบพลงังานท่ีแพร่กระจายรูปแบบของสนามแม่เหล็ก
ที่แพร่กระจาย  อัตราการขยายและค่าสภาพเจาะจงทิศทาง  ประสิทธิภาพของสายอากาศ  
การโพลาไรซ์  อิมพีแดนซแ์ละช่วงกว้างความถี่ของสายอากาศ  สมการส่งของฟริส  การ
แพร่กระจายขององค์ประกอบกระแส  ผลกระทบของพ้ืนดิน  คุณสมบัติการแพร่กระจาย
คลื่นของสายอากาศแบบเส้นลวด  สายอากาศแถวลําดับ  สายอากาศยากิ  สายอากาศ
ชนิดรายคาบล็อก  สายอากาศปากเปิด  สายอากาศไมโครสตริป  สายอากาศยุคใหม่
สําหรับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน  การทดสอบคุณสมบัติของสายอากาศ 



96 

 

 Study of Basic definitions and theory, isotropic point source, power and field 
patterns, directivity and gain, efficiency, polarization, input impedance and 
bandwidth, Friis transmission equation, radiation from current elements, 
ground effects, radiation properties of wire antenna, array antenna, Yagi-Uda 
antenna and log-periodic antenna, aperture antenna, microstrip antenna, 
modern antenna for current applications, antenna characteristics 
measurement. 
 

ENGEE207 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)
 Optical Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสื่อสารด้วยคลื่นแสง  ใยแก้วนําแสงเป็นทรงกระบอกและเง่ือนไข

การแพร่กระจายคล่ืน  โครงสร้างและประเภทของสายใยแสง  พารามิเตอร์ของสายใยแสง 
การผลิตสายใยแสง ประเภทของสายเคเบิลใยแสง  วงจรส่งและรับสญัญาณแสง  การสูญ
หายของสัญญาณ  การลดทอนและการกระจายแสง (Dispersion) ในการเช่ือมต่อสายใย
แก้ว  วงจรทวนสัญญาณและขยายแสง  การคํานวณ link budget  การเข้ารหัสการ
มัลติเพล็กซแ์ละดีมัลติเพล็กซส์ัญญาณแสง  การเช่ือมต่อระบบ  การประยุกต์ใช้คลื่นแสง
สําหรับงานสื่อสาร  และกล่าวนําเก่ียวกับ FTTX 

 Study of cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions,
structure and types of optical fiber, optical fiber parameters, optical fiber 
production, optical cable types, optical transmitters, optical receivers, signal 
degradations, attenuation and dispersion in fiber link, optical repeaters and 
amplifiers, link budget calculation, multiplexing in optical link system, 
introduction to FTTX. 
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ENGEE208 การประมวลผลสญัญาณดิจิทัล 3(2-3-5)
 Digital Signal Processing
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ สัญญาณเวลาต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง  การวิเคราะห์

สเปกตรัม  การการลดอัตราสุ่มลงและสัญญาณสุ่มอีกคร้ัง (Decimation and 
Interpolation)  การปรับอัตราการสุ่มตัวอย่างสัญญาณ  การแปลงฟูรเิยร์แบบไม่ต่อเน่ือง  
วิธีความน่าจะเป็นสําหรับการประมวลผลสัญญาณดิจิทลั  ออกแบบวงจรกรองดิจิทลแบบ
ผลตอบสนองอิมพัลส์อนันต์ และผลตอบสนองอิมพัลส์จํากัด  ระบบหลายอัตราสุ่ม  การ
แปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย  กล่าวนําเก่ียวกับการประยุกต์ใช้งานการประมวลผล
สัญญาณดิจิทลั เช่น การประมวลผลภาพ  เสียงพูด  เสียงเพลง  การประมวลผลแบบแถว
ลําดับ  และการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน 

 Study and practice of 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. 
 

ENGEE211 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้ 3(2-3-5)
 Embedded Systems and Application
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและสถาปัตยกรรมของสมองกลฝังตัว โครงสร้างของ

ไมโครคอนโทรเลอร์ การจัดสรรหน่วยความจําและการเช่ือมต่อ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
ควบคุมและการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแบบต่างๆ การประมวลผลแบบกระจาย 
การเช่ือมต่อในระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การ
โปรแกรมและการทดสอบหาข้อผิดพลาด การทําต้นแบบอย่างเร็วและการนําไปใช้ในงาน
ควบคุม 
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 Study and practice of theory and architecture of embedded system, 
structure of microcontrollers, memory allocation, and interface to devices, 
control devices and connection to different external devices, distributed 
processing, network system connectivity and access, operation systems, 
software architecture, programming and debugging, fast prototyping, and 
application to various control systems. 
 

ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 1(0-3-1)
 Telecommunications Laboratory 1
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองพ้ืนฐานของวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เช่น การทดลอง

เก่ียวกับการสื่อสารระบบไมโครเวฟ  สายอากาศ  สายส่งสัญญาณ  เป็นต้น 
 Practice of basic principle of telecommunication engineering, system of 

telecommunication such as microwave, antenna, transmission line. 
 

ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 1(0-3-1)
 Telecommunications Laboratory 2
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองพ้ืนฐานของวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เช่น การทดลอง

เก่ียวกับสายส่งสัญญาณทางแสง การใช้งานและความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์การ
วัดต่างๆ เช่น เครือข่ายอีเทอร์เน็ต   เครือข่ายท้องถิ่น       เครือข่ายบริเวณกว้าง และ 
เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย เป็นต้น 

 Practice of basic principle of telecommunication engineering, system of 
telecommunication such as fiber optic, instruction and safety of instruments, 
service monitor, ethernet, LAN, WAN and WLAN. 
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ENGEE214 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3 1(0-3-1)
 Telecommunications Laboratory 3
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองพ้ืนฐานของวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  เช่น  การทดลอง

เก่ียวกับการมอดูเลช่ันและดีมอดูเลช่ันแบบอนาล็อกและดิจิทัล  การทดลองการ
มัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซแ์บบอนาล็อกและดิจิทัล  การประมวลสญัญาณทางดิจทิัล  
และระบบเครือข่ายการสื่อสารแบบต่างๆ 

 Practice of basic principle of telecommunication engineering, modulations 
and demodulations in types of anallog and digital, multiplex and 
demultiplex in types of anallog and digital, signal processing and 
communication systems. 
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2.3)  กลุ่มวิชาชีพเลือก 

ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา้ 3(2-3-5) 
Fundamental of Electrical Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : 32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับเบ้ืองต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากําลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า พ้ืนฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
Study and practice of basic DC and AC circuit analysis, voltage, current 
and power, transformers, introduction to electrical machinery: 
generators, motors, and their uses, concepts of three- phase systems, 
method of power transmission, introduction to basic electrical 
instruments, introduction to basic telecommunication. 

 
ENGEE104 การฝึกพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 

Basic Electrical Engineering Training  
รหัสรายวิชาเดิม : 32080201 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ปฏิบัติการเก่ียวกับมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า ความปลอดภัยพ้ืนฐาน การใช้
เครื่องมือและเครื่องมือวัดพ้ืนฐานของช่างไฟฟ้า การพันขดลวดเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและ
การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองต้น 
Practice of standards for electrical installation, basic safety, basic 
measuring devices and basic electrical equipments, electrical machine 
windings, i. e. , transformers, motors, generators, protective devices and 
basic motor control. 
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ENGEE114 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
Control System Laboratory 
รหัสรายวิชาเดิม : 32085301 ปฏิบัติการระบบควบคุม 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE113 ระบบควบคุม หรือเรียบควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE113 ระบบควบคุม 
Practice in ENGEE113 Control System. 

 
ENGEE115 ระบบควบคุมกระบวนการ 3(2-3-5) 

Process Control Systems 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE106 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมแบบเปิด-ปิด แบบพีไอดี นําอุปกรณ์ตัวควบคุม
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมระบบในงาน
อุตสาหกรรม เช่น การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมอัตราการไหล การควบคุมระดับ 
การควบคุมความดัน การควบคุมความเร็วรอบ 
Study and practice of PID open loop and close loop control, application 
of sensors and process for industrial control, such as temperature 
control, flow control, level control, pressure control and speed control. 

 
ENGEE116 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 3(1-6-4) 

Electrical Machines Winding 
รหัสรายวิชาเดิม : 32089301 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการพันขดลวดหม้อแปลง การต่อหม้อแปลง การพันขดลวด
ของมอเตอร์และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าทั้งกระแสตรง กระแสสลับ 
Study and practice of the transformer winding and connection, the 
winding of AC and DC motor and generator. 
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ENGEE119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(2-3-5) 
Electric Power System Analysis 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการคํานวณโครงข่ายการส่งและจ่ายกําลังไฟฟ้า การ
วิเคราะห์การไหลกําลังไฟฟ้า  การควบคุมการไหลกําลังไฟฟ้า  การวิเคราะห์ฟอลท์
แบบสมมาตรและไม่สมมาตร  เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากําลัง การทํางานอย่าง
ประหยัดของระบบไฟฟ้ากําลัง  ระบบสายดิน 
Study and practice of transmission and distribution network, load flow 
analysis, load flow control, symmetrical fault and unsymmetrical fault 
analysis, power system stability analysis, economic dispatch of power 
system, grounding system. 
 

ENGEE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-1) 
High Voltage Engineering Laboratory 
รหัสรายวิชาเดิม : 32082417 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
Practice of topics in ENGEE120 High Voltage Engineering 

 
ENGEE122 คุณภาพระบบกําลังไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electrical Power System Quality  
รหัสรายวิชาเดิม : 32082420 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากําลัง 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
ศึกษาเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับคุณภาพไฟฟ้ากําลัง ดัชนีคุณภาพไฟฟ้ากําลัง มาตรฐาน
และข้อกําหนดด้านคุณภาพกําลังไฟฟ้า ปัญหาแรงดันตกและเกินช่ัวขณะ ปัญหา
ความไม่สมดุล ปัญหาฮาร์มอนิก การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาคุณภาพกําลังไฟฟ้า การ
วัดค่าทางคุณภาพของไฟฟ้ากําลังและการประเมินค่า การจัดขั้นตอนการปรับปรุง
คุณภาพของไฟฟ้ากําลังที่มีประสิทธิผลต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ  
การบรรเทาและแก้ปัญหาคุณภาพกําลังไฟฟ้า 
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Study of power quality, power quality indices, standard and regulation 
about power quality, voltage sag and transient overvoltage problem, 
unbalance problem, harmonics, cause analysis of power quality 
problem, measurement and evaluation of power quality, effective 
power quality improvement for customer demand, power quality 
problem mitigation 
 

ENGEE123 เสถียรภาพและสภาวะชั่วครูใ่นระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) 
Stability and Transients in Electrical Power System 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
ศึกษาเก่ียวกับแบบจําลองพลวัตของเคร่ืองจักรซิงโครนัส ระบบกระตุ้น และระบบ
ควบคุมเทอร์ไบน์ เสถียรภาพเมื่อมีการรบกวนขนาดเล็ก เสถียรภาพของผลตอบ    
ช่ัวครู่ เสถียรภาพของเคร่ืองจักรหลายชุด การแกว่งแบบซับซิงโครนัส  เสถียรภาพ
แรงดัน การเปลี่ยนแปลงช่ัวครู่ขณะสวิตช์ แนวคิดการขัดจังหวะกระแสชนิด
กระแสตรงและกระแสสลับ การเปลี่ยนแปลงช่ัวครู่จากการสวิตช์ที่ผิดปกติ การสวิตช์
ตัวเก็บประจุ เฟอร์โรเรโซแนนซ์ ปรากฎการณ์คลื่นเดินทาง สาเหตุของการเกิด
แรงดันเกิน เสิร์จฟ้าผ่า เสิร์จแบบสวิตชิง แลททิคไดอะแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการคํานวณด้านเสถียรภาพการเปลี่ยนแปลงช่ัวครู่ขณะการสวิตช์ของระบบ
ไฟฟ้ากําลัง 
Study of dynamic modeling of synchronous machine, exciter and turbine 
governer, small signal disturbance stability, transient response stability, 
multi machine stability, sub- synchronous vibration, voltage stability, 
transient transformation during switching, Interrupting of DC current and 
AC current, ferro- resonance, cause of surge voltage, lightning surge and 
switching surge, lattice diagram, computer programming in power system 
stability and transient calculation. 
 
 
 
 

 



104 

 

ENGEE128 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-5) 
Computer Electrical Drawing 
รหัสรายวิชาเดิม : 32089300 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับโปรแกรม AutoCAD เบ้ืองต้น ชุดคําสั่งในการเขียน
แบบ ชุดคําสั่งในการแก้ไขภาพ การเขียนเส้นบอกขนาด เขียนแบบสัญลักษณ์ทาง
ไฟฟ้า เขียนแบบงานควบคุมทางไฟฟ้า เขียนแบบงานติดต้ังไฟฟ้า การเขียนแบบ
ระบบไฟฟ้า และการพิมพ์แบบแปลน 
Study and introduction to AutoCAD, drawing toolbars, modifying 
toolbars, dimension of toolbars, electrical symbol drawing, electrical 
installation drawing, electrical control drawing, electrical system drawing, 
understanding plot method. 
 

ENGEE129 การตรวจสอบและประมาณราคางานติดต้ังไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Inspection and Cost Estimation of Electrical Installation 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาการตรวจสอบการติดต้ังของบริภัณฑ์ไฟฟ้า, การตรวจสอบการติดต้ังระบบการ
ต่อลงดินและระบบป้องกันฟ้าผ่า , ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร แนว
ทางการวัดปริมาณงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร , การคํานวณราคาในบัญชีแสดงปริมาณ
งาน 
Study of inspection to electrical equipment, grounding system, and 
lightning protection system, basic concept of communication system, 
quantity survey and cost estimation of electrical installation system. 
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ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบํารุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
Electrical Engineering Maintenance 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบ การซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย 
Practice of monitoring and safe maintenance of electrical equipment 
and syste. 

 
ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผา่และการต่อลงดิน 3(3-0-6) 

Grounding and Lightning Protection System 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานในการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน การติดต้ัง
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน, เสิร์จและการป้องกัน 
Study of basic design concepts and installation of grounding and 
lightning protection system including surge protection. 

 
ENGEE132 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช ้ 3(2-3-5) 

Microcontroller and Applications 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การบริหารจัดการหน่วยความจํา ชุดคําสั่ง การอินเตอร์รัพต์ 
การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาลอก การ
สร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เขียน
โปรแกรมและจํ าลองการทํางานด้วยคอมพิว เตอร์  การประ ยุกต ์ ใ ช้ งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Study and practice of type and architecture of microcontroller, 
management of memory, statement and interrupt, A to D and D to A 
converters, PWM signal generator, interface, simulation, application of 
microcontroller to electrical engineering job. 
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ENGEE137 ระบบไฟฟ้าสาํหรับระบบรถราง     3(3-0-6) 
Railway Electrification 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาเก่ียวกับภาพรวมของระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าสาหรับรถไฟ ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้า
กระแสไฟตรงสําหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการออกแบบ การต้ังค่ารีเลย์ป้องกัน
และการจัดลําดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลงดินและการเช่ือม การจําลอง
คอมพิวเตอร์ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าสําหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟ้า ระบบ
ควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบกําลังไฟฟ้าเสริมและการซ่อมบํารุง 
Overview of power supply system for railways, DC traction power supply 
system: concepts and design, protection relay setting and coordination, 
earthing and bonding, computer modeling of traction power supply 
system, power quality, supervisory control and data acquisition (SCADA), 
auxiliary power supply system and maintenance. 
 

ENGEE138 ระบบไฟฟ้าลากจูงสําหรับระบบรถราง 3(3-0-6) 
Railway Traction Systems 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้าสําหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบ
ไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พ้ืนฐานของการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์
กระแสไฟสลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสไฟตรงและ
มอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรขับแปลงกาลังไฟฟ้า การมอดูเลทด้วยความกว้างของ
พัลส์ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ 
เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ ประเด็นอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และอ่ืนๆ เป็นต้น 
Study of infrastructure of 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 braking system, dynamic and 
regenerative braking system, Mev technology, other relevant issues such, 
as electromagnetic interference (EMI) and etc. 
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ENGEE139 การวิเคราะหว์งจรไฟฟา้ 3(2-3-5) 
Electric Circuits Analysis 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 
ศึกษาและปฏิบัติผลตอบสนองต่อสัญญาณคอนโวลูช่ัน การวิเคราะห์วงจรข่ายสอง
พอร์ต ความถี่เชิงซ้อน ความสัมพันธ์ของผลตอบสนองเชิงเวลากับความถ่ีเชิงซ้อน 
คุณลักษณะ และการทอปโปโลยีของวงจรข่าย การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบโนด ลูป 
และคัตเซท สมการสภาวะของวงจรข่าย ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์เพ่ือ
วิเคราะห์วงจรข่ายตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
Study and practice of convolution signal response, two- port network, 
complex frequency, time domain and frequency domain relationships, 
network topology, node loop and cut- set, state equation for network, 
laplace and their applications. 

 

ENGEE140 ระเบยีบวิธเีชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
Numerical Methods for Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : 32084300 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม 
วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการเชิงเลขสําหรับงาน
วิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ การหาความคลาดเคลื่อน การหาค่ารากของ
สมการ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การทําเคอร์ฟฟิตต้ิง อินเตอร์โพเล
ชัน การแก้สมการอนุพันธ์และการอินทีเกรตเชิงเลข 
Study and practice of basic Knowledge about numerical method for 
engineering by computer, error finding, root of equation solving, linear 
equation and nonlinear equation solving, curve fitting, interpolation, 
differential equation and numerical integration. 
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ENGEE141 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
Project Management in Electrical Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการบริหารโครงการ วัฎจักรโครงการ 
การวางแผนโครงการ การจัดการการเงินและวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โครงการ การ
ตรวจติดตามและประเมินโครงการ เครื่องมือและกระบวนการบริหารโครงการ กล
ยุทธ์ในการบริหารโครงการ วัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมและการประสานงาน
โครงการ การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์ นโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
สําหรับการบริหารด้านโครงการวิศวกรรมไฟฟ้า แนวทางการบริหารโครงการภาครัฐ 
เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง การจัดการเอกสารและจัดทํารายงาน
โครงการ กรณีศึกษาด้านการบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
Study and practice about principle of project management, project 
cycle, project planning, financial and economic analysis of project, 
project monitoring and evaluation, tool and project administration 
process, strategic of Project Management, Team Culture and Project 
Coordination, Risk management, situation policy, law and standard for 
project management, government and private organization, industrial 
and construction project management, documentation and reporting of 
project, case study of electrical engineering project management. 

 
ENGEE145 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 

Distributed Generation Systems 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนะนําเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย, เทคโนโลยีของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
แบบกระจาย, เทคโนโลยีพลังงานจากเช้ือเพลิงด่ังเดิมและพลังงานหมุนเวียน, การ
เช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายกริด, ผลกระทบทางเทคนิคของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
แบบกระจายในระบบจําหน่ายไฟฟ้า, กําลังสูญเสียในระบบ, สภาวะของแรงดันไฟฟ้า
, ความน่าเช่ือถือ, ระบบการป้องกันและการไหลของกําลังไฟฟ้า, ระบบส่งไฟฟ้า
อัจฉริยะ, ด้านเศรษฐศาสตร์ 
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Introduction to distributed generation, technologies of DG, conventional 
and renewable technologies, grid interconnection, technical impact of 
distributed generation on distribution systems, loss, voltage profile, 
reliability, protection, load flow, smart grids, economic aspects. 

 
ENGEE146 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 3(1-6-4) 

Electric Vehicle Technology 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการรถไฟฟ้า ชนิดของรถไฟฟ้า 
ยานยนต์ไฮบริดจ์ ยานยนต์เซลล์เช้ือเพลิง หลักการทํางานของรถไฟฟ้า ระบบ
ขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและคอนเวอร์เตอร์สําหรับรถไฟฟ้า ระบบ
สํารองพลังงานและแบตเตอรี่ แนวคิดการออกแบบรถไฟฟ้า แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้า
และสถานีอัดประจุพลังงาน ระบบควบคุมและการจัดการพลังงานในรถไฟฟ้า การ
ตรวจสอบและบํารุงรักษารถไฟฟ้า 
Study and practice about history and evolution about electric vehicle, 
type of electric vehicle, hybrid vehicle, fuel cell vehicle, principle of 
electric vehicle, traction system of electric vehicle, electric motor and 
converter drive system for electric vehicle, energy storage system and 
battery, electric vehicle design conceptual, energy resource and battery 
charging station, control system and energy management for electric 
vehicle, electric vehicle inspection and maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 

ENGEE147 โครงขา่ยไฟฟา้อัจฉริยะ 3(2-3-5) 
Smart Grid 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สถาปัตยกรรมของโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ เครื่องวัดปริมาณพลังงานแบบอัจฉริยะ การควบรวมด้านอุปสงค์
อุปกรณ์สําหรับการส่งจ่ายแบบอัตโนมัติระบบการจัดการเพ่ือส่งจ่ายอิเล็กทรอนิกส์
กําลังใน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ FACTS ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง เทคโนโลยีแหล่ง
พลังงานและตัวเก็บพลังงาน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนสู่การลด
ปริมาณคาบอนไดออกไซด์ และการเป็นสังคมสีเขียว 
Study and practice about definition of smart grid, communication 
technology for smart grid, smart metering, demand side integration, 
distribution automation equipment, distribution management systems, 
power electronics in smart grid, flexible AC transmission system (FACTS), 
high- voltage direct current , energy source and storage technologies, 
smart grid to CO2 and Green Society. 

 
 
 
 
ENGEE148 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 3(2-3-5) 

Building Automation Control 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานและการกําหนดลักษณะเฉพาะของระบบ
ประกอบอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบท่อ ระบบ
ดับเพลิง ระบบบําบัดมลพิษอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบขนส่งในอาคาร ระบบ
แจง้เหตุเพลิงไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบสื่อสาร
ในอาคาร ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร 
กฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มาตรฐานอาคารเขียว 
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Study and practice of operation and specification of facility building 
system, such as air conditioning system, ventilation system, piping 
system, fire protection system, air pollution treatment system, 
wastewater treatment system, lift system, fire alarm system, CCTV 
system, computer and communication in building, computer network 
system, building automation system, energy and environmental 
management in building, law about building and energy saving in 
building, Green building Standard. 

 
ENGEE149 การติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร 3(1-6-4) 

Electrical System Installation Inside and Outside Building 
รหัสรายวิชาเดิม : 32089302 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟ้า 
เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุในงานติดต้ังไฟฟ้า มาตรฐานการติดต้ังไฟฟ้า การติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสายดิน การต่อสาย การเดินสายไฟฟ้าทั้งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร 
Study and practice, of preventing accidents with electrical installation, 
tools, equipment and materials for electrical installation, electrical 
installation standards, electrical equipment installation, grounding 
systems, electrical wire connections, the wiring method applied to the 
inside and outside of buildings. 

 

ENGEE150      ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม    3(2-3-5) 
Industrial Automation Control Systems  
รหัสรายวิชาเดิม : 32085303 โปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียน
คําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทํางานของ
เซนเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบ
ป๊ัม ระบบการทําความร้อน ระบบการอัดอากาศ การนําเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร์
และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ เพ่ือ
ควบคุมระบบในงานอุตสาหกรรม 
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Study and application of structure and programming of a programmable 
controller, the function of industrial sensors, industrial control systems, 
such as the pump system, heating system, and compressed air systems, 
industrial control systems, application of the programmable controller, 
computer, sensors and control devices for industrial control systems. 
 

ENGEE157 การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(1-6-4)
 Industrial Motor Control
 รหัสรายวิชาเดิม : 32089303 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการทํางานของ

มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส สัญลักษณ์ที่ใช้ในงาน
ควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ การอ่านแบบและ
เขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ การเริ่มเดินและการกลับทางหมุนมอเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรม การควบคุมมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์แปลงผันกําลังไฟฟ้า การเดิน
สายไฟฟ้าในตู้ควบคุม การตรวจสอบข้อบกพร่องในการควบคุมมอเตอร์ 

 Study of type, structure, composition and principle of single and three 
phase DC and AC motors, control motor symbol, motor control and 
protection equipment, reading and writing motor control circuits, start 
and reversing the motor rotation, motor control using convertor, 
control motor wiring, the defects in motor control. 
 

ENGEE158 ระบบโฟโตโวลตาอิก 3(2-3-5)
 Photovoltaic System
 รหัสรายวิชาเดิม : 32087402 ระบบโฟโตโวลตาอิก
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ทฤษฎีเบ้ืองต้นของดวงอาทิตย์ โครงสร้างของเซล์

แสงอาทิตย์ วงจรสมมูล ฟิลล์แฟคเตอร์และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ 
ลักษณะกระแส – แรงดัน สมบัติของการต่อเซลล์ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 
มาตรฐานและการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ประกอบระบบโฟโตโวลตาอิก 
การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ การออกแบบระบบโฟโตโวลตาอิก ระบบผลิต
ไฟฟ้าอิสระ ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา ระบบโรงไฟฟ้า ระบบสูบนํ้า การวิเคราะห์
ระบบและประเมินราคาของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
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 Study and practice about theory of the sun, construction of 
photovoltaic, equivalent circuits, fill factor and efficiency of solar cells, 
I –  V characteristics, solar cell connections, solar cells technology, 
standards, balance of system, solar cell application, stand –  alone 
system, photovoltaic roof – top system, solar farm system, photovoltaic 
pumping system, design of photovoltaic systems, system analysis and 
cost estimation of photovoltaic systems 
 

ENGEE209 การสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6)
 Mobile Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเก่ียวกับระบบการสื่อสารแบบไร้สาย  ทฤษฏีและหลักการของระบบการ

สื่อสารแบบเคลื่อนที่  ลักษณะและผลกระทบของการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ  
เทคนิคการมอดูเลต  การเข้ารหัสเสียงพูด (speech coding)  การเข้ารหัส
ช่องสัญญาณ  การเฟดด้ิงและไดเวอร์ซิต้ี  เทคนิคการมัลติเพล็กซ์  อุปกรณ์สําหรับ
เช่ือมต่อระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่  มาตรฐานสําหรับการสื่อสารแบบเคลื่อนที่
ในปัจจุบัน  3G 4G 5G และอ่ืนๆ  ระบบเซลลูลาร์  เทคนิคการเข้าถึงหลายทางและ
การตรวจจับผู้ใช้งานหลายคน  ปริมาณของช่องสัญญาณ  ช่องสัญญาณแบบผู้ใช้
หลายคน  ระบบ MIMO  และระบบอัลตร้าวายแบนด์  ระบบการสื่อสารไร้สาย
แบบต่างๆ 

 Study of 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 currentmobile communication, ๓
G, 4G, 5G and beyond, cellular systems:  multiple access and 
interference management, capacity of wireless channels, multiuser 
capacity, MIMO system. 
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ENGEE210 การสื่อสารบรอดแบนด์ 3(3-0-6)
 Broadband Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเก่ียวกับโครงข่ายการสื่อสารบรอดแบนด์สําหรับระบบโทรศัพท์สวิตช่ิง  

โทรศัพท์ VoIP โครงสร้างพ้ืนฐาน WAN ATM VPN FDDI DSL และเทคนิคใน
ปัจจุบัน  ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต  SDH  วิศวกรรมทราฟิกและ
คุณภาพการให้บริการ  โครงข่าย FITH WLANS PON และ DWDM  ทฤษฏีการส่ง
สัญญาณผ่านสายส่งกําลังงาน (PLC) สําหรับช่วงแคบ  การสื่อสารบรอดแบนด์  
มาตรฐานต่างๆ สําหรบัโครงข่ายการส่งสัญญาณผ่านสายส่งกําลังงาน 

 Study of 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. 
 

ENGEE215 การสื่อสารโครงข่ายคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6)
 Computer Network Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเก่ียวกับ โครงสร้างของการสื่อสารผ่านโครงข่าย โครงสร้างของการสื่อสารผ่

านโครงข่ายสมัยใหม่  การส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์มาตรฐาน  โครงสร้างของ
โครงข่ายขนาดเล็ก โครงสร้างของโครงข่ายขนาดเล็กที่ใช้การส่งความเร็วสูง 
ตัวอย่างของโครงข่ายความเร็วสูงและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงข่ายขนาด
เล็กด้วยอุปกรณ์ทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

 Study of structure of communication network, structure of modern 
communication network, data transmission of computer and standard, 
small and high speed communication network, example of high speed 
communication network and analysis of efficiency of communication 
network, software and hardware. 
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ENGEE216 การออกแบบวงจรความถ่ีสงู 3(3-0-6)
 High Frequency Circuit Design
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบวงจรอิมพีแดนซ์แมตช่ิง เอส-พารามิเตอร์ คุณสมบัติ

ของทรานซิสเตอร์ที่ความถี่สงู การออกแบบวงจรขยายโดยการใช้ เอส-พารามิเตอร์ 
วงจรขยายสัญญาณรบกวนต่าง วงจรขยายสัญญาณกําลัง วงจรขยายที่มีแบนด์วิดท์
กว้าง วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรสังเคราะห์ความถี่ สายส่งไมโครสตริป อุปกรณ์พาส
ซีฟสําหรับความถ่ีสูง วงจรมกิเซอร์ การออกแบบวงจรกรองความถ่ี พาสซีฟ วงจร
รวมและแบ่งสัญญาณ อุปกรณ์ แปลงอิมพีแดนซ์  

 Study of design of impedance matching, S parameters, characteristic of 
high frequency transistor, RF active circuit design, RF amplifiers and 
power amplifiers, oscillators, synthesizer, microstrip, passive 
component, RF mixers, filter, combiner and splitter, impedance 
transformation. 
 

ENGEE217 การออกแบบระบบข่ายสาย 3(2-3-5)
 Cabling Network System Design
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ การต่อสายแบบต่างๆ ระบบจ่ายสาย การออกแบบคู่

สายสมาชิก การออกแบบการกระจาย สายเคเบิลเหนือศีรษะและใต้ดิน การ
ออกแบบชุมสายเคเบิล การออกแบบสายทางไกล การบํารุงรักษางานทางสายตอน
นอก สายเคเบิลเส้นใยแสง 

 Study and Practice of connection and distribution of transmission lines,
design of cabling and distribution, overhead underground cables, fibre 
optic cable, maintenance of cable network 
 
 
 
 
 
 



116 

 

ENGEE218 การวางแผนและการจัดการเครือข่ายการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Network Planning and Management
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเก่ียวกับ การวางแผนเครือข่ายการสื่อสาร พารามิเตอร์และรายละเอียดใน

การวางแผนและการจัดการเครือข่าย  การประมาณการความจุและการจราจรใน
เครือข่าย  การสร้างแบบจําลองเครือข่าย         การวางแผนและการจัดการเครือข่
ายการสื่อสารกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ การใช้งานเซอร์วิสมอนิเตอร์ 

 Study of network planning, parameters and detail in planning and 
network management, estimate of traffic and capacity in network, 
service monitoring network. 
 
 

ENGEE219 วิศวกรรมวิทยุและโทรทศัน์ 3(3-0-6)
 Radio and Television Engineering
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ ความถ่ีกระจายเสียงและภาพในภาคพ้ืนดินและ

ดาวเทียม  การเปลี่ยนสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า มาตรฐานของระบบ
สัญญาณ เสียงและภาพ การมอดูเลตสัญญาณเสียงและภาพ การสังเคราะห์ความถี่ 
ระบบของเครื่องรับส่งวิทยุและเครื่องรับส่งโทรทัศน์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น 
ระบบเอเอ็มสเตอริโอ ระบบดิจิทัลเอฟเอ็ม ระบบเฮชดีทีวี ระบบการบันทึกและ
เรียกดูภาพวิดิโอ รวมทั้งระบบสถานีกระจายสัญญาณ 

 Study and practice of broadcast frequency in terrestrial and satellite,
signal conversion, standard of sound and picture signal, modulation 
technique, radio transceiver and television receiver such as HDTV, VDO 
record and broadcast station. 
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ENGEE220 ระบบการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง 3(3-0-6)
 Security and Surveillance System
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยการเฝ้าระวังเช่น 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบแจ้งเตือนการล่วงละเมิด 
ระบบกล้องวงจรปิด การใช้รหัสผ่านและระบบแสดงตัวตน มาตรการความปลอดภัย
ขั้นพ้ืนฐาน และการเช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายการสื่อสาร 

 Study of the design of the system, such as security surveillance, CCTV 
access control system, notification system abuse CCTV, password and 
identity, basic safety standard and connected to a communications 
network. 
 

ENGEE221 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(2-3-5)
 Telephone Engineering
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการของระบบโทรศัพท์ เทคนิคการสลับคู่สาย (switching) และ

การส่งสัญญาณ ทฤษฎีการจัดโครงข่ายของระบบโทรศัพท์ การคํานวณความเป็นไป
ได้ของการใช้คู่สายและการคาดคะเนปริมาณการใช้คู่สายในอนาคต ตู้สาขา ตู้สาย
อัตโนมัติ ชุมสายอัตโนมัติเอกชน การออกแบบข่ายสายตอนนอก สัญญาณรบกวน
ในระบบโทรศัพท์ และการแก้ปัญหาระบบสลับคู่สายชนิดควบคุมด้วยสิ่งที่เก็บไว้ 
(SPC) ชนิดโครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) และการโทรศัพท์ผ่าน
โครงข่าย IP (IP Phone) 

 Study of principle of telephone, switching network, signaling, telephone 
network management, estimation of cabling and capacity, PABX box, 
automatic private automatic exchanges, design of outdoor cable Line, 
noise, ISDN and IP phone. 
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ENGEE222 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ 3(3-0-6)
 Radio Wave Propagation
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสรรความถี่วิทยุ สมการคลื่น คลื่นระนาบ คุณสมบัติ

ของตัวกลาง ระบบวิทยุ การแพร่กระจายคลื่น การหักเหของคลื่น การสะท้อนของ
คลื่น การแพร่กระจายคลื่นฟัง การแพร่กระจายคลื่นในช้ันบรรยากาศโทรโพสเฟียร์  
การกระเจิงของคลื่นโทรโฟสเฟียร์  ระบบทวนสัญญาณคลื่นวิทยุไมโครเวฟ  การ
สื่อสาร    ผ่านดาวเทียมและการสื่อสารใน ห้วงอวกาศ  เรดาร์ การแพร่กระจาย
คลื่นในนํ้าทะเล การหักเหคลื่นในสภาพบรรยากาศไม่คงที่ 

 Study and practice of frequency management, wave equation review,
plane wave, media properties such as free space, dielectric, and 
conductor, wave impedance, plane wave reflection, standing wave and 
standing wave impedance, wave refraction, ground wave propagation, 
sky wave propagation, space wave propagation in the troposphere, 
troposphere scattering propagation, microwave radio relay systems, 
satellite and space communication, radar, propagation into seawater, 
atmospheric ducts and nonstandard refraction, narrow band fast fading, 
wide band fast fading, cellular propagation. 
 
 

ENGEE223 เทคโนโลยีเรดาร์ 3(3-0-6)
 Radar Technology
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเรดาร์ การพัฒนาระบบเรดาร์ พ้ืนฐานการทํางาน สมการเรดาร์

การแผ่คลื่นในระบบเรดาร์ การตรวจจับระยะทางสายอากาศ พ้ืนที่หน้าตัดขวาง 
พาสซีพและแอคทีฟเรดาร์ อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน การวัดระยะทาง
และความเร็ว การบีบอัดสัญญาณ เครื่องรับและเคร่ืองส่งของเรดาร์  การหาทิศทาง 
การติดตามระยะทาง การติดตามมุมของการเคล่ือนที่ MTI เรดาร์ MMW เรดาร์ 
เลเซอร์เรดาร์ เทคนิคการประมวลสัญญาณและการประยุกตใช้งานของเรดาร์ 
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 Study and Introduction of radar systems and system block diagrams,
development of radar, radar power equation and radar cross section, 
detection range, various types of radar, radar system performance in 
the composite environment, radar transmitter and receiver principles, 
distance and direction estimation, signal processing and application of 
radar. 
 

ENGEE224 การประมวลผลสญัญาณแสงในการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Optical Processing in Communications
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเก่ียวกับระบบเชิงเส้นและการแปลงฟูริเยร์ใน 1 มิติและ 2 มิติ        ออปติค

ชนิดฟูริเยร์     ออปติคเชิงเส้นทฤษฎีการหักเหของแสง  การแปลงฟูริเยร์โดยใช้ 
เลนส์  การกรองภาพทางแสง  วิธีกรองภาพแบบ Vanderlugt การบันทึกคลื่นสาม
มิติด้วยโฮโลแกรม แสงประเภทโคฮีเรนท์และแสงอินโค ฮีเรนท์ 

 Study of linear system and the Fourier transform of one- dimensional 
and two- dimensional, optical drive type Fourier, theory of refraction, 
The Fourier transform of  using  lens, filtered optical images, How to 
filter images of Vanderlugt, hologram, coherent. 
 
 

ENGEE225 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทยีม 3(3-0-6)
 Satellite Communication Engingeering
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี
 ศึกษาเกี่ยวกับความถ่ีที่ใช้ในการสื่อสารดาวเทียม หลักการสื่อสารดาวเทียม วงโคจร

ของดาวเทียม เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม การจัดระบบการใช้ดาวเทียม
ร่วมกัน สถานีภาคพ้ืนดิน โครงข่ายการสื่อสารของดาวเทียมและชนิดของดาวเทียม 
ระบบสายอาศ ระบบการติดตามดาวเทียมและการหาตําแหน่งจากจุดใด ๆ บนโลก 
การคํานวณขนาดของสัญญาณในระบบสื่อสารดาวเทียม ตัวขยายสัญญาณที่มี
สัญญาณรบกวนตํ่า 
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 Frequency used in satellite communication , principles of satellite 
communications, orbit of satellite, satellite communications 
technology, multiple access, earth stations , the kind of satellite and 
satellite networks, antenna and tracking systems, low noise and power 
amplifiers. 
 

ENGEE226 ปฏิบัติการพเิศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 1(0-3-1)
 Special Practice inTelecommunication Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ปฏิบัติการเก่ียวกับวิศวกรรมโทรคมนาคมสมัยใหม่ หรือเทคโนโลยีทันสมัยทาง

วิศวกรรมโทรคมนาคม ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
 Practice of current technology in telecommunication engineering or 

current technology in telecommunication engineering according to the 
instructor. 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   
4.1  มาตรฐานของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ          
ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น   

4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนํามาแก้ปัญหาในการทํางานได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย   ตรงต่อเวลา  เข้าใจวัฒนธรรม  และสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา  
 ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่ เ ก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎี  ความรู้ ทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า บูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในงานที่เก่ียวข้อง  และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่สาขาวิชากําหนดอย่างเคร่งครัด  หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
โครงงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่นักศึกษาสนใจ  สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทํา

โครงงาน  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน  มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี  มีความเช่ียวชาญการใช้

เครื่องมือ และโปรแกรมต่างๆ ในการทําโครงงานได้อย่างเหมาะสม โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาต่อได้ 

5.3  ช่วงเวลา  
ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1) และ ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 

2 (รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2) 
5.4  จํานวนหน่วยกิต  

รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จํานวน 2 หน่วยกิต และ รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
จํานวน 2 หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ 
  มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ก่อนภาคการศึกษาที่มีการจัดทํา
โครงงานเพ่ือเตรียมความพร้อม ส่วนในภาคการศึกษาที่มีการทําโครงงาน มีรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
2 โดยมีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา มีการรายงานความคืบหน้าของโครงงานเป็นระยะๆ 

 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานจากรายงานความคืบหน้า ที่ได้กําหนดรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องนําเสนอโครงงานและอธิบายการทํางานของ
ระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ตามขอบเขต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สอบโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
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หมวดที่ 4 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2.1.1  มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
2.1.1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา 
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังน้ี  

(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ – มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

– กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมี
การกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้
ทุกคนมีส่วนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

– มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

– มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ – มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

(4) เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
นอกจากน้ัน ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรม

และจรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้ 
สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํากิจกรรม และมีการ
กําหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนจิตพิสัยในช้ันเรียน นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากน้ี ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ 

ได้แก่ 
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

 
2.1.1.2 ด้านความรู้ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับเน้ือหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกัน

ขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังน้ัน 
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่
ศึกษา 
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(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่
ศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์ อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานน้ีสามารถทําได้โดยการใช้ข้อสอบ
วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้การ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเน้ือหาสาระของรายวิชา
น้ัน ๆ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การ
วัดผล ดังน้ี  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

 
2.1.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษา ดังน้ัน นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิด
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
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(2)  มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้

นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กําหนดให้  

 2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จําลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
(3) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 
2.1.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

นักศึกษาจึงต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังน้ัน
ผู้สอนต้องแนะนําการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ดังน้ี 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(3) สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลทําได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ

ทํากิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกช้ันเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อ่ืน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมี
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ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังน้ี 

(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถ

วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติ
เฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่
เก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เก่ียวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุน้ี ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้

นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย 
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แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือนําเสนอผลงานต่าง ๆ  

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learming ที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร 
ค้นคว้าหาข้อมูล และนําเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

ปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังน้ี 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 
 

2.1.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.1.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
4)  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2  ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
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2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
4)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2  ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่

ศึกษา 
3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2.3  ทักษะทางปัญญา 
1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
3)  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.1.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล   



 

 

  

143

2.1.3 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
  2.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1) วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ 

 ความรบัผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 
3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน           
2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต           
3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ           
4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                 
5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ            
6 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา              
7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี             
8 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต           
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2) วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลอืก  
 ความรบัผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 
3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา

ในการดําเนินชีวิต                 

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                
3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                 
4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                 
5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                 
6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน                 
7 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน           
8 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน          
9 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์         
10 GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       

เพื่อทํางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
                

11 GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ         
12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา           
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3) วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลอืกเสรี 

 ความรบัผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 
3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ           
2 GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ               
3 GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น                 
4 GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ                 
5 GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 
6 GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                 
7 GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 
8 GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน                 
9 GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ           
10 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ           
11 GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ           
12 GEBIN104 ชีวิตมีสุข         
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2.1.3.2  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร ์
 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                 
1 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร       
2 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร         
3 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร       
4 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร         
5 FUNSC105 เคมีสําหรับวิศวกร       
6 FUNSC106 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร       

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                

1 FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร          
2 FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร          
3 FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร          
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2.1  มาตรฐานมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก  
2.2.1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมอย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองที่
เก่ียวกับสิ่งต่อไปน้ีทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่
ศึกษา รวมท้ังอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แต่ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากน้ัน ในการสอนรายวิชาของสาขาวิชายังได้สอดแทรกเน้ือหาที่
เก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นข้อสอบ 
อาจจะวัดพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนดมีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น
ส่วนหน่ึงของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากน้ี
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อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าช้ันเรียน การส่งงาน

ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.2.1.2 ด้านความรู้ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือนําไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา

สังคม ดังน้ัน มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
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สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรม 

 
2.2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อ

จบการศึกษาเเล้ว ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิชา ในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิชา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและ

รายงานหน้าช้ันเรียน 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
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              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน

จากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหา เป็นต้น 

 
2.2.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จัก

มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างย่ิง ดังน้ัน อาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปน้ีให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ น้ี 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
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ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

ได้เป็นอย่างดี 
(4) มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคล

ทั่วไป 
(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
(2) ติดตามการทํางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อม

บันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

 
2.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง
สถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

(2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
และให้ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่ เ ก่ียวข้องทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอ
ต่อช้ันเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทกึเป็นระยะ 
 

2.2.1.6 ด้านทักษะพิสยั     
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

การทํางานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้
เพียงแค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การ
ออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสําคัญมากในการทํางาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่
จําเป็นย่ิงในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของบัณฑิต ดังน้ัน ในการเรียนการสอนจึง
ต้องให้ความสําคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม ดังข้อต่อไปน้ี 

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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 2)  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้

ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
ดังข้อต่อไปนี้ 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ 
(3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน 
(6) สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(3) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 
(4) มกีารประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(5) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรม 

 
2.2.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.2.2.2  ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได้ 

2.2.2.3  ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

2.2.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
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(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.2.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
2.2.2.6  ทักษะพิสยั 

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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 2.2.3 สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์        

1 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม                 

2 ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม            

3 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม                

4 ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                   
5 ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม            

6 ENGEE101 วงจรไฟฟ้า                      

7 ENGEE113 ระบบควบคุม                  

8 ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                        
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รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ
วิชาแกน 

                           

1 ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ                 

2  ENGEL106 วงจรดิจิทัล        

3 ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                   

4 ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า                      
5 ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                      
6 ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1                

7 ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2                   

8 ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                   
9 ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า                        

10 ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า                            

11 ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม                      
12 ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า                   
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รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ
วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรม 
(วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า) 

                           

1 ENGEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1                       
2  ENGEE109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2                       
3 ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง                     

4 ENGEE111 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง                   

5 ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง                    

6 ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน                     
7 ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า                 

8 ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า                      
9 ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง                    

10 ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                    

11 ENGEE143 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า                      

12 ENGEE144 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า                  

13 ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                    
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รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

14 ENGEE117 โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้าย่อย                     

15 ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง                   
16 ENGEE133 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์                      

17 ENGEE134 พลังงานทดแทน                       

18 ENGEE135 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ                       
  
(วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม)                            

19 ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร            
20 ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย             

21 ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล            

22 ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่าย
การสื่อสาร                            

23 ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ            

24 ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ              

25 ENGEE207 การสื่อสารทางแสง              

26 ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล          
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รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

27 ENGEE211 ระบบสมองกลฝังตัวและ 
การประยุกต์ใช้     

                           

28 ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1                
29 ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2                
30 ENGEE214 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3                
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รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ่มวิชาชีพเลือก      

1 ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                     
2 ENGEE104 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                     
3 ENGEE114 ปฏิบัติการระบบควบคุม                    

4 ENGEE115 ระบบควบคุมกระบวนการ                      

5 ENGEE116 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์                     
6 ENGEE119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง                       
7 ENGEE121 ปฏิบัติการการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                     
8 ENGEE122 คุณภาพระบบไฟฟ้ากําลัง                      

9 ENGEE123 เสถียรภาพและสภาวะชั่วครู่ในระบบ
ไฟฟ้ากําลัง                            

10 ENGEE128 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์                    
11 ENGEE129 การตรวจสอบและประมาณราคางาน

ติดตั้งไฟฟ้า                            

12 ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบํารุงทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า                            
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รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

13 ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน                      

14 ENGEE132 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ 
การประยุกต์ใช้ 

                           

15 ENGEE137 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบรถราง                   

16 ENGEE138 ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง                   

17 ENGEE139 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                       
18 ENGEE140 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงาน

วิศวกรรม                            

19 ENGEE141 การบริหารโครงการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า                            

20 ENGEE145 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย           
21 ENGEE146 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า         
22 ENGEE147 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ         

23 ENGEE148 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ         

24 ENGEE149 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและ
ภายนอกอาคาร                            
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รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

25 ENGEE150 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม                            

26 ENGEE157 การควบคุมมอเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรม                            

27 ENGEE158 ระบบโฟโตโวลตาอิก             

28 ENGEE209 การสื่อสารเคลื่อนที่           
29 ENGEE210 การสื่อสารบรอดแบนด์          
30 ENGEE215 การสื่อสารโครงข่ายคอมพิวเตอร์            
31 ENGEE216 การออกแบบวงจรความถี่สูง          
32 ENGEE217 การออกแบบระบบข่ายสาย           

33 ENGEE218 การวางแผนและการจัดการ
เครือข่ายการสื่อสาร 

                           

34 ENGEE219 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์          

35 ENGEE220 ระบบการรักษาความปลอดภัย
และเฝ้าระวัง 

                           

36 ENGEE221 วิศวกรรมโทรศัพท์               
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รายวิชา 
1.คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

37 ENGEE222 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ               

38 ENGEE223 เทคโนโลยีเรดาร์               

39 ENGEE224 การประมวลผลสัญญาณแสง
ในการสื่อสาร 

                           

40 ENGEE225 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม           
41 ENGEE226 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านวิศวกรรม

โทรคมนาคม                            
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หมวดที่ 5 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังน้ี 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก หรือ A 
ข+ หรือ B+ 
ข หรือ B 
ค+ หรือ C+ 
ค หรือ C 
ง+ หรือ D+ 
ง หรือ D 
ต หรือ F 
ถ หรือ W 
ม.ส. หรือ I 
พ.จ. หรือ S 
ม.จ. หรือ U 
ม.น. หรือ Au 

4.0
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเย่ียม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2  ระยะเวลาการศึกษา 

1.2.1 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา 
สําเร็จได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

   1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปีการศึกษา 
สําเร็จได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําอย่างสมํ่าเสมอทุกปีการศึกษา ดําเนินการโดยผู้ตรวจสอบจาก
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้อง
สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป
ตามแผนการสอนมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทํา
ได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผลเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้จากการเรียนการสอน ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบ ถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆในคาบ 
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 4 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินรายได้ ตําแหน่งหน้าที่ และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จบการ ศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 
 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที่ 6 

การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการจัดปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ใหม้ีความรู้และเข้าใจในปรชัญา 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น รายละเอียดหลักสูตร คูม่ือการศึกษา
และหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ  

1.2 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.3 กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและใหค้ําแนะนําปรึกษา 
1.4 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
 

2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสมัมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
2.2.5 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 

การประกันคณุภาพหลักสตูร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังน้ี 
 1.1 มีจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ
แล้ว 
 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
 
2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง 
มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวข้อต่อไปน้ี 
 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตโดยจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
ใช้แบบสอบถามกับผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีโดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาดังต่อไปน้ี  

3.1.1 การรับสมัครนักศึกษามีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตา
ประเภทต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

3.1.2.1 สอบข้อเขียนซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังน้ี 

  - วิชาศึกษาทั่วไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

  - วิชาชีพเฉพาะสาขา 
 ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 

3.1.2.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ 
3.1.2.3 สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ 
3.1.2.4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้ที่มีคะแนนวัดความรู้ตํ่ากว่า 225 คะแนน) 
3.2.3 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
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3.3 การส่งเสริมและพฒันานักศกึษาโดยการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา 
การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาโครงงานวิศวกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิเช่น 

1. การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรม รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงได้ของนักศึกษา  

2. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของ
คณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุก
คนต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
นอกจากน้ี ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรม 
และโครงงานแก่นักศึกษา 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ดังน้ี 

1. จัดการบรรยายพิเศษเก่ียวกับเส้นทางอาชีพของสาขาวิชาโดยผู้มีประสบการณ์  
2. จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หรือสถานที่ที่

เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษาอาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

3.4.1 มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่ศึกษา
ต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 

3.4.2 มีการดําเนินการสํารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 
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4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มีกลไกและขั้นตอนดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทํากรอบอัตรากําลังให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐานหลักสูตร และความต้องการของหลักสูตร 

2. กําหนดคุณสมบัติประจําตําแหน่งตามความต้องการของหลักสูตร 
3. ประกาศรับสมัครตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4. กําหนดรายช่ือคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และคณะกรรมการคัดเลือก 
5. จัดสอบข้อเขียน สอบสวน/สอบปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งประมวลผลการ

คัดเลือกและจัดส่งผลการคัดเลือก 
6. บรรจุแต่งต้ังอาจารย์ใหม่ 
7. ประเมินผลการปฎิบัติราชการและสมรรถนะ 
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามระบบ

การรับอาจารย์  และการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มี

กลไกและขั้นตอนดังน้ี 
1. วิเคราะห์สถานการณ์การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร เก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจ 

และการจัดสรรงบประมาณในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2. จัดทําแผนการบริหารอาจารย์หลักสูตร เช่น การวางแผนทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ

ราชการ การลาศึกษาต่อ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ 
3. ขออนุมัติแผนการบริหารอาจารย์ 
4. ดําเนินการการธํารงรักษาอาจารย์ประจําหลักสูตรตามแผน เช่น ดําเนินการส่งเสริม สร้าง

แรงจูงใจ ให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตรตามแผน 
5. ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
6. ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร  และปรับปรุง

กระบวนการตามข้อเสนอแนะ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า มีกลไกและขั้นตอนดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมจัดสรรงบประมาณสําหรับการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 
1.1 ส่งเสริมการทําวิจัย และ/หรือ การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
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1.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมประเมินกระบวนการในการดําเนินงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร  และสรุปผลการดําเนินงาน  เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ต่อไป 

 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ามีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอโดยทําให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ และ
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
อัตรากําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้ามาในหลักสูตรมีการทดแทน

จํานวนอาจารย์ในกรณีลาออกหรือเกษียณอายุ หรือลาศึกษาต่อและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร การสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ 

 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร  
-  ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม 

และมีการกํากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  
1. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. เน้ือหาของหลักสูตรแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการเปิดวิชา

ใหม่ให้นักศึกษาเรียน 
3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชา 
4. เปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของของนักศึกษาฯลฯ 
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   5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การกํากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเสนอช่ือผู้สอนท่ีมีความรู้

ความสามารถในรายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็น
อาจารย์พิเศษเฉพาะรายวิชา 

5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังน้ี 
- ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกันหรือ

ใช้เกณฑ์เดียวกัน 
- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา ได้แก่ การสอนปรับ

พ้ืนฐาน  และการจัดอบรมจริยธรรม    
- มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  การ

จัดอบรมวิชาการ 
- มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติทั้งในรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติงาน 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการวางแผนรายวิชาที่มีความหลากหลาย

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
- มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์  ดังน้ี  มีการคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้ตรงตามงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  และมีการนิเทศงานสห
กิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ  

- อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวลรายวิชา 
และอธิบายให้นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

1.  มีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายวิชาก่อนที่จะทําการสําเนาข้อสอบ โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.  มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 

เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังน้ี 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 
 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ทางไฟฟ้าอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 ห้องเรียน มีดังน้ี 
– ห้องบรรยายขนาด  20 ที่น่ัง  จํานวน 1 ห้อง 
– ห้องบรรยายขนาด  30 ที่น่ัง  จํานวน 2 ห้อง 
– ห้องบรรยายขนาด  40 ที่น่ัง  จํานวน 3 ห้อง 
– ห้องบรรยายขนาด  50 ที่น่ัง  จํานวน 4 ห้อง 
– ห้องบรรยายขนาด  60 ที่น่ัง  จํานวน 1 ห้อง 
– ห้องบรรยายขนาด  70 ที่น่ัง  จํานวน 2 ห้อง 
– ห้องบรรยายขนาด  120 ที่น่ัง จํานวน 1 ห้อง 

 
6.2.2 ห้องปฏิบัติการมีดังน้ี 

6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 20 ชุด

2 เครื่องพล๊อตเตอร์ ขนาดA0 2 เครื่อง

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาดA3 2 เครื่อง

4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 8 เครื่อง
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6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองมือและการวัดไฟฟ้า 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองการหาค่าความผิดพลาด ค่าความถูกต้อง
ความแม่นยํา 

5 ชุด

2 ชุดทดลองขยายย่านวัดแรงดัน และขยายย่านวัดกระแส 5 ชุด

3 ชุดทดลองการวัดกําลังไฟฟ้าเฟสเดียว/สามเฟส 5 ชุด

4 ชุดทดลองการวัดพลังงานไฟฟ้า 8 ชุด

5 ชุดทดลองการวัดค่าความต้านทาน/ฉนวน/ความต้านทานดิน 10 ชุด

6 ชุดทดลองการใช้งานออสซิลโลสโคป 13 ชุด

7 ชุดทดลอง AC  และ  DC  บริดจ์ 1 ชุด

 

6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิ์ศวกรรม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 20 ชุด

2 ชุดทดลองออปแอมป์ 6 ชุด

3 ชุดทดลอง servo moter 2 ชุด

4 Digital Oscillosope 12 ตัว

5 Analog Oscilloscope 8 ตัว

6 Function Generator 16 ตัว

7 Digital Multimetor 32 ตัว

8 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 8 ชุด
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6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองคาปาซิเตอร์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 8 ชุด

2 ชุดทดลอง RC อนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 8 ชุด

3 ชุดทดลองขดลวดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 8 ชุด

4 ชุดทดลองวงจรเรโซแนนท์อนุกรม 8 ชุด

5 ชุดทดลององค์ประกอบชนิดสะสมพลังงาน 8 ชุด

6 ชุดทดลองวงจรอันดับหน่ึงที่ไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน 8 ชุด

7 ชุดทดลองวงจรอันดับหน่ึงที่มีแหล่งจ่ายพลงังาน 8 ชุด

8 ชุดทดลองวงจรอันดับสองที่มีแหล่งจ่ายพลงังาน 8 ชุด

9 ชุดทดลองการวิเคราะห์วงจรแบบต่างๆ 8 ชุด

10 ชุดทดลองการวิเคราะห์วงจรในสถานะอยู่ตัว 8 ชุด

11 ชุดทดลองการวิเคราะห์วงจรข่าย 8 ชุด
 

6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้า 1 และ 2 
ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว 2 ชุด

2 ชุดการทดลองการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าใน
สภาวะโหลด R,L,C 

2 ชุด

3 ชุดการทดลองการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้ 2 ชุด

4 ชุดการทดลองการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเป็น 3 เฟส 2 ชุด

5 ชุดการทดลองเวคเตอร์กรุ๊ปของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 2 ชุด

6 ชุดการทดลอง DC Shunt – Wound motor 4 ชุด

7 ชุดการทดลอง DC Series – Wound motor 4 ชุด

8 ชุดการทดลอง DC Compound – Wound motor 4 ชุด

9 ชุดการทดลอง DC Shunt – Wound generator 4 ชุด

10 ชุดการทดลอง DC Series – Wound generator 4 ชุด

11 ชุดการทดลอง DC Compound – Wound generator 4 ชุด

12 ชุดการทดลอง Induction Machine 2 ชุด

13 ชุดการทดลอง Synchronous Machine 2 ชุด
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6.2.2.6 ห้องปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองคุณสมบัติหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน 5 ชุด

2 ชุดทดลองการป้องกันสายส่ง 2 ชุด

3 ชุดทดลองการป้องกันหม้อแปลง 2 ชุด

4 ชุดทดลองการป้องกันมอเตอร์ 2 ชุด

5 ชุดทดลองคุณสมบัติรีเลย์กระแสเกิน 6 ชุด

6 ชุดทดลองคุณสมบัติรีเลย์แบบดิจิตอล 2 ชุด

7 ชุดทดลองการป้องกันที่เกิดจากฟอลต์ 1 ชุด

8 ชุดทดลองคุณสมบัติรีเลย์ Over Voltage ,
Under Voltage 

18 ชุด

 

6.2.2.7 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิ 5 ชุด

2 ชุดทดลองการสร้างสัญญาณความถี่ด้วยระบบควบคุม 5 ชุด

3 ชุดทดลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ 5 ชุด

4 ชุดทดลองการควบคุมตําแหน่งมอเตอร์ 5 ชุด

5 ชุดทดลองการจําลองระบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 ชุด

6 เครื่องโปรเจคเตอร์   1 เครื่อง

 
6.2.2.8 ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองดิจิตอล 16 ชุด

2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 20 ชุด

3 ชุดทดลองซีพีแอลดี 16 ชุด

 
  



178 

 

  

6.2.2.9 ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร ์
ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองไมโครโพรเซสเซอร์ Z 80 16 ชุด

2 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS 51 25 ชุด

3 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 10 ชุด
 

6.2.2.10 ห้องปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 20 ชุด

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ A4 1 เครื่อง

3 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
 

6.2.2.11 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง และห้องปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้าช้ันสูง 
ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดการทดลองคุณสมบัติของไดโอด เอสซีอาร์ ไทรแอค 6 ชุด

2 ชุดการทดลองวงจรเรียงกระแสโดยใช้ไดโอด เฟสเดียว สาม
เฟส 

6 ชุด

3 ชุดการทดลองเอสซีอาร์และชุดควบคุมเฟส 6 ชุด

4 ชุดการทดลองวงจรเรียงกระแสควบคุมได้แบบเฟสเดียว 6 ชุด

5 ชุดการทดลองวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว 6 ชุด

6 ชุดการทดลองวงจรเรียงกระแสควบคุมได้แบบสามเฟส 4 ชุด

7 ชุดการทดลองวงจรเรียงกระแสควบคุมได้กับโหลดมอเตอร์
กระแสตรง 

4 ชุด

8 ชุดการทดลองวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 4 ชุด

9 ชุดการทดลองวงจรชอปเปอร์ มอสเฟต 2 ชุด

10 ชุดการทดลองวงจรชอปเปอร์ ไอจีบีที 2 ชุด

11 ชุดการทดลองวงจรชอปเปอร์ บัค บูส 4 ชุด

12 ชุดการทดลองการขับเคลื่อนมอเตอร์เหน่ียวนําสามเฟส 6 ชุด

13 Digital Oscilloscope  23 ตัว
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6.2.2.12 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลัง 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดการทดลองคุณลักษณะของสายส่งไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดด้วย
สายส่งระยะต่างๆ 

4 ชุด

2 ชุดการทดลองคุณลักษณะของสายส่งไฟฟ้าขณะมีโหลด R และ 
R-L-C 

4 ชุด

3 ชุดการทดลองคุณลักษณะของเสิร์จอิมพีแดนซ์ของสายส่ง 4 ชุด

4 ชุดการทดลองการลัดวงจรแบบสมมาตรของสายส่ง 4 ชุด

5 ชุดการทดลองการเกิดฟอลต์ลงดินแบบการต่อจุดนิวทรัลแยก 4 ชุด

6 ชุดการทดลองผลของการใช้ตัวเหน่ียวนําต่อระหว่างนิวทรัล
ขณะเกิดฟอลต์ลงดิน 

4 ชุด

7 ชุดการทดลองการลัดวงจรแบบไม่สมมาตร 4 ชุด

8 ชุดการทดลองการชดเชยแบบขนาน 4 ชุด

9 ชุดการทดลองการชดเชยแบบอนุกรม 4 ชุด

10 ชุดการทดลองการหาอิมพีแดนซ์ลําดับศูนย์ 4 ชุด

11 ชุดการทดลองการหาโหลดโฟลว์ในระบบไฟฟ้ากําลัง 4 ชุด

12 ชุดการทดลองการหาแรงดันเกินฟ้าผ่า 4 ชุด

13 ชุดการทดลองการหาแรงดันเกินสวิตช์ช่ิง 4 ชุด

14 ชุดการทดลองการหาค่าความต้านทานของรากสายดิน 4 ชุด

15 ชุดการทดลองการหาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง 4 ชุด

 
6.2.2.13 ห้องปฏิบัติการสายส่งและสายอากาศ 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดปฏิบัติการสายส่งและสายอากาศ 8 ชุด

2 ชุดทดลอง Transmission line 2 ชุด

3 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสายส่งและสายอากาศ 1  ชุด

4 เครื่องวิเคราะห์วงจรข่าย 1 เครื่อง
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6.2.2.14 ห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมและไฟเบอร์ออฟติก 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8  ชุด

2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1  เครื่อง

3 ชุดปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 8  ชุด

4 ชุดฝึก Digital Communication 6  ชุด

5 เครื่องเช่ือมใยแก้วนําแสง 1  เครื่อง

6 เครื่องมือวัดแสง 1  เครื่อง

7 Digital Oscilloscope 6  เครื่อง

8 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 1  ชุด

 

6.2.2.15 ห้องปฏิบัติการระบบโทรศัพท์ 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชุด ชุด

2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1  เครื่อง

3 ชุดปฏิบัติการระบบโทรศัพท์แอนะลอก 1  ชุด

4 ชุดปฏิบัติการระบบโทรศัพท์ดิจิทัล 1  ชุด

 
6.2.2.16 ห้องปฏิบัติการระบบโทรทัศน์ 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 16  เครื่อง

2 เครื่องกําเนิดสัญญาณโทรทัศน์ 2  เครื่อง

3 ออสซิลโลสโคป 16  เครื่อง

4 แผงต่อวงจร 16  ชุด

5 ชุดปฏิบัติการระบบโทรทัศน์ 8  ชุด

6 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการระบบโทรทัศน์ 1  ชุด
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6.2.3 ห้องสมุด 
ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหนังสือ ตําราเรียน 

วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6.2.3.1 หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย 67,453 เล่ม 
6.2.3.2 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 2,496 เล่ม 
6.2.3.3 หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ 16,919 เล่ม 
6.2.3.4 หนังสืออ้างอิงอังกฤษ 18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย 822 เล่ม 
2.2.3.6 วิทยานิพนธ์ 251 เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร 205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources 1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner 67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น 4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม 36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ 81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library) 18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library) 4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project 206 เล่ม 

6.2.4  ฐานข้อมูล 
6.2.4.1 ACM Digital Library 
6.2.4.2 H.W Wilson 
6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5 Web of Science 
2.2.4.6 SpringerLink – Journal 
6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8 Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
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6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11 Education Research Complete 
6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์

และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น นอกจากน้ี
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สําหรับให้
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า

หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ การ
ทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในหอ้งเรียน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที ่
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพในการสอน  

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ทดลองที่มี เครื่องมือทันสมัย
และเป็นเคร่ืองมือวิชาชีพใน
ระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3. จัดให้มีระบบเครือข่ายและ
ห้องปฏิบัติการทดลองเปิด ที่มี
ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่
ที่นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง หาความรู้เพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเองด้วยจํานวนและ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทลัเพ่ือ
การเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 

 

1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน 
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษาช่ัวโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือ  

2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา 
และ สื่อดิจทิัล ที่มใีห้บริการ 
และสถิติ การใช้งานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล 

4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นัก ศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key performance indicator) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกําหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

    

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 

การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

 ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
1.2.2 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.3 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.5 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศกึษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก 
– นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
– ผู้ว่าจ้าง 
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งสํารวจสัมฤทธ์ิผลของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภาพใน 
(IQA) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



186 

 

  

ภาคผนวก 
 

ก. เหตุผลและความจําเป็น ในการปรับปรุงหลักสูตร      
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร       

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
ซ. คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฎ. รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 

เหตุผลและความจําเปน็ในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน อีกทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มี

ความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ถูกนํามาใช้งานในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งภาคอุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม และอื่นๆ ดังน้ันในภาคการศึกษาซึ่งมีการสอนให้ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีให้
ทันสมัยย่ิงขึ้น ซึ่งหลักสูตรที่ใช้น้ันจําเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าที่ใช้อยู่
ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 และจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ที่จะต้อง
ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560 สําหรับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และต้องจัดทําหลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟ้าน้ีให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 17 
จังหวัดภาคเหนือ และผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพียงพอแก่การทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานโดยเป็นบัณฑิตที่มี
ความซื่อตรงอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก ข 

เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรุง   

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2560 

ปรัชญา ปรัชญา 

– มุ่ งผลิต วิศวกรวิชาชีพชั้นสู ง ท่ี มี ทักษะทางด้าน
ปฏิบัติการพร้อมท่ีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

– มุ่งพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพ่ือผลิตวิศวกร
นักปฏิบั ติ ท่ี มีความรู้  ความสามารถ  เชี่ ยวชาญ 
ทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
พ่ึงพาตัวเองได้ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรี ท่ีมี
ความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรี ท่ีมี
ความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. เ พ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษเข้า
ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบการวัดและ
ควบคุม และเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยมีพ้ืนฐาน
ในด้านการพัฒนาระบบออกแบบและวิจัยท้ังสามารถ
เสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการออกแบบ ติดต้ัง
และทดสอบได้ 

2. เ พ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษเข้า
ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบการวัดและ
ควบคุม และเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยมีพ้ืนฐาน
ในด้านการพัฒนาระบบออกแบบและวิจัยท้ังสามารถ
เสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการออกแบบ ติดต้ัง
และทดสอบได้ 

3. เพ่ือฝึกฝนบัณฑิตให้มีความคิดริเร่ิม มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงาน
ด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่าง
รอบคอบ ซ่ึงก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 

3. เพ่ือฝึกฝนบัณฑิตให้มีความคิดริเร่ิม มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงาน
ด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่าง
รอบคอบ ซ่ึงก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 

4. เสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหม่ันเพียร ความสํานึกใน
จรรยาบรรณแห่งอาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและสังคม 

4. เสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหม่ันเพียร ความสํานึกใน
จรรยาบรรณแห่งอาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและสังคม 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงคข์องหลักสูตรกับรายวิชา 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดทําขึ้นเพ่ือผลิตวิศวกรไฟฟ้า

รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การดําเนินงานทางธุรกิจและในภาค อุตสาหกรรมต่างๆ 
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ดังน้ัน
หลักสูตรน้ีจึงจัดทําขึ้นเพ่ือผลิตวิศวกร รองรับความต้องการในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการต่างๆ โดยเน้นให้วิศวกรมีทักษะด้านปฏิบัติการ  สามารถใช้เคร่ืองมือได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิดเป็นทําเป็นและสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลท่ีคาดว่าได้รับทํา
ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่างๆท่ีตอบ สนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ ดังน้ี



190 

 

  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

1. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการ
ระดับปริญญาตรี ท่ีมี
ความสามารถปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม 1(0-3-1)
ENGEE106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-3-5)
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1)
ENGEE111 ปฏิบัติการการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 1(0-3-1)
ENGEE113 ระบบควบคุม 3(3-0-6)
ENGEE114 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1)
ENGEE116 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 3(1-6-4)
ENGEE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-1)
ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและ

การป้องกัน 
1(0-3-1)

ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า 1(0-3-1)
ENGEE128 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
ENGEE129 การตรวจสอบและประมาณราคางานติดต้ังไฟฟ้า 3(3-0-6)
ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบํารุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
ENGEE140 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5)
ENGEE149 การติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร 3(1-6-4)
ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6)
ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 1(0-3-1)
ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 

 
1(0-3-1)

2. เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมี
ความสามารถเป็นพิเศษเข้า
ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้ากําลัง
ระบบการวัดและควบคุม 
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรม ระบบ
เคร่ืองมือวัดคุม และระบบ
โทรคมนาคมโดยมีพ้ืนฐานใน
ด้านการออกแบบวิจัยและ
พัฒนาท้ังสามารถเสนอข้อมูล
ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการ
ออกแบบติดต้ัง และทดสอบได้ 

ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)
ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)
ENGEE104 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
ENGEE106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-3-5)
ENGEE108 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 3(2-3-5)
ENGEE109 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2 3(2-3-5)
ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6)
ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6)
ENGEE113 ระบบควบคุม 3(3-0-6)
ENGEE115 ระบบควบคุมกระบวนการ 3(2-3-5)
ENGEE117 โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)

 ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)
 ENGEE119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(2-3-5)
 ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

 ENGEE122 คุณภาพระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)
 ENGEE123 เสถียรภาพและสภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)
 ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(2-3-5)
 ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
 ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 3(3-0-6)
 ENGEE132 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-2-5)
 ENGEE133 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ 3(3-0-6)
 ENGEE134 พลังงานทดแทน 3(3-0-6)
 ENGEE135 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ 3(3-0-6)
 ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)
 ENGEE137 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบรถราง 3(3-0-6)
 ENGEE138 ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง 3(3-0-6)
 ENGEE139 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-3-5)
 ENGEE141 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)
 ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
 ENGEE143 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 ENGEE144 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 ENGEE145 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6)
 ENGEE146 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 3(1-6-4)
 ENGEE147 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 3(2-3-5)
 ENGEE148 ระบบควบคุมอาคารอัติโนมัติ 3(2-3-5)
 ENGEE150 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3(3-2-5)
 ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2(0-6-2)
 ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2)
 ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-40-0)
 ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6(0-40-0)
 ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
 ENGEE157 การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(1-6-4)
 ENGEE158 ระบบโฟโตโวลตาอิก 3(2-3-5)
 ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)
 ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6)
 ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร 3(3-0-6)
 ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(2-3-5)
 ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

 ENGEE207 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)
 ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-5)

3. เพ่ือฝึกฝนบัณฑิตให้มีความคิด
ริเร่ิม มีกิจนิสัยในการค้นคว้า
และปรับปรุงตนเองให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถ
แก้ปัญหาด้วยหลักการและ
เหตุผลปฏิบัติงานด้วยหลัก
วิชาการที่มีการวางแผนและ
ควบคุมอย่างรอบคอบซ่ึง
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ทํางาน 

ENGEE104 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
ENGEE141 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)
ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2(0-6-2)
ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2)
ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-40-0)
ENGEE154
ENGEE226 

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติการพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 

6(0-40-0)
1(0-3-1) 

4. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
ความมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์
สุจริต ความขยันหม่ันเพียร 
ความสํานึกในจรรยาบรรณ
แห่งอาชีพและความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
และสังคม 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 3(3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6)
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการ

ดําเนินชีวิต 
3(3-0-6)

GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
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ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรงุ 
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

หมวดวิชา/กลุม่วิชา 
เกณฑ์ขั้นตํ่า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 31 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 110 109 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 48 45 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 54 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 14 10 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 
  

รวม 120 147 145 
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ภาคผนวก จ 

เปรียบเทียบรายวิชาหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรงุ 

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ.2560 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -
 13061002 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคม 3(3-0-6) -
 13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) -
 13061005 สังคมวิทยาเมือง 3(3-0-6) -
 13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -
 13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -
 13061312 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) -
 13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) -
 13061016 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 3(3-0-6) -
 13061017 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) -
 13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย 3(3-0-6) -
 13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2(2-0-4) -
 13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -
 13062001 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) -
 13062002 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) -
 13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) -
 13062005 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6) -
 13062009 มนุษย์กับจริยธรรม 3(3-0-6) -
 13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 
3(3-0-6) -

 13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) -
 13063003 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2(2-0-4) -
 13063003 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(3-0-6) -
 13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา 3(3-0-6) -
 13064001 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) -
 13064002 ความคิดสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) -
 13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม 3(3-0-6) -
 13064004 จิตอาสา 2(2-0-4) -
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ.2560 
 13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -
 13064006 ศิลปะแห่งความรัก 3(3-0-6) -
 13064007 แผนท่ีชีวิต 3(3-0-6) -
 13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ 3(3-0-6) -
 13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา 3(3-0-6) -
 13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6) -
 13064011 จิตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) -
 13065001 ปรัชญาจีน 3(3-0-6) -
 13065002 การเมืองการปกครองของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3(3-0-6)

 
-

 13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน   3(3-0-6) -
 13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
3(3-0-6) -

 13065005 การเมืองการปกครองของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

3(3-0-6) -

 13065006 อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 3(3-0-6) -
 13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน 3(3-0-6) -
 - GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ

ปัญญาในการดําเนินชีวิต 
3(3-0-6)

 - GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคม 3(3-0-6)
 - GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย 
3(3-0-6)

 - GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 - GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)
 - GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและ

การทํางาน 
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -
 22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับ

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) -

 22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 3(2-2-5) -
 22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง

วิทยาศาสตร์ 
3(3-0-6) -
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ.2560 
 22000006 โลกและปรากฏการณ์ 3(3-0-6) -
 22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -
 22000008 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) -
 22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -
 22000011 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) -
 - GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6)

 - GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)

 - GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6)

 - GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6)

 - GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)

 - GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)
 - GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก 3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) -
 13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) -
 13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -
 13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทาง

วิชาการ 
3(3-0-6) -

 
 13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) -
 13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ

เทคโนโลยี 
3(3-0-6) -

4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
 13044001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -
 13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น 3(3-0-6) -
 13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) -
 13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ 3(3-0-6) -
 13044009 วรรณกรรมไทยสําหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) -



197 

 

  

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ.2560 
 13044010 สุนทรียภาพทางภาษา 3(3-0-6) -
 13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถ่ิน 3(3-0-6) -
 13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนา

ความคิด 
3(3-0-6) -

 13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ 3(3-0-6) -
 13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) -
 13044016 ภาษาไทยสําหรับชาว 

ต่างประเทศ 
3(3-0-6) -

 13042005 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -
 13042006 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน

ต่อเนื่อง 
3(3-0-6) -

 13042007 การเขียนอ่านภาษาญ่ีปุ่นชั้นต้น 3(3-0-6) -
 13042008 การเขียนอ่านภาษาญ่ีปุ่นชั้นต้น

ต่อเนื่อง 
3(3-0-6) -

 13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) -
 13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -
 13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -
 13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ 3(3-0-6) -
 13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) -
 13043009 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) -
 13041005 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -
 13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -
 - GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6)

 - GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6)
 - GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6)
 - GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 - GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
 - GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพ 
3(3-0-6)

 - GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ
นําเสนอ 

3(3-0-6)

 - GEBLC203 วรรณกรรมท้องถ่ิน 3(3-0-6)
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ.2560 
 - GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว 

               ต่างประเทศ 
3(3-0-6)

 - GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 - GEBLC401 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
 - GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือ 

การสื่อสาร 
3(3-0-6)

 - GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 4. กลุ่มวิชาสุขภาพ
 13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) -
 13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) -
 13021004 เทนนิส 2(1-2-3) -
 13021005 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -
 13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) -
 13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) -
 13021009 ว่ายน้ํา 2(1-2-3) -
 13021010 กอล์ฟ 2(1-2-3) -
 13021013 ซอฟท์บอล 2(1-2-3) -
 13021014 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) -
 13021018 ยูโด 2(1-2-3) -
 13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) -
 13021025 ลีลาศ 2(1-2-3) -
 13021027 ฟุตซอล 2(1-2-3) -
 13021031 การช่วยคนตกน้ําและความ

ปลอดภัยทางน้ํา 
3(2-2-5)

 
-

 13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -
 13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน 3(2-2-5) -
 13021040 ว่ายน้ําเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -
 13021041 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) -
 13022001 นันทนาการ 2(1-2-3) -
 13022005 การเป็นผู้นําค่ายพักแรม 2(1-2-3) -
 13022006 เกมสร้างสรรค์สําหรับนันทนาการ 2(1-2-3) -
 13022010 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -
 13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ 2(1-2-3) -
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 13022018 สวัสดิศึกษา 2(1-2-3) -
 13022020 ค่ายพักแรม 3(2-2-5) -
 - GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)
 - GEBHT102 การออกกําลังการเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 - GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)
 - GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
  5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
 - GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 3(3-0-6)
 - GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
 - GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)
 - GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 22012105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 22012106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 22012205 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 22051102 ฟิสิกส์ 1  สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1สําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 22051104 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2สําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 22021106 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 32081100 วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) ENGEE101 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)
 32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(2-3-5)
 32084301 วงจรดิจิตอล 3(3-0-6) - -
 32085300 ระบบควบคุม 3(3-0-6) ENGEE113 ระบบควบคุม 3(3-0-6)
 32081203 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
3(3-0-6) ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
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2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
  วิชาแกน
 - ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ 3(3-0-6)
 32081204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 

(วิชาชีพเลือก) 
3(3-0-6) ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 - ENGEL106 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5)
 34060100 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
1(0-3-1) ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม 1(0-3-1)

 32080203 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) - -
 - ENGEE106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-3-5)
 32081202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า      

(วิชาชีพเลือก) 
1(0-3-1) ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1)

 32089398 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

1(0-3-1)
 

- -
 

 - - ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2(0-6-2)
 32089499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-6-4) - -
 - - ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2)
 32089397 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-40-0) ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-40-0)
 32089498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6(0-40-0) ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6(0-40-0)
  วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า
 32080204 ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัด

               ทางไฟฟ้า 
1(0-3-1) - รวมเข้าในวิชา ENGEE106 

 32081201 วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) - รวมเข้าในวิชา ENGEE101 
 32082201 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)
 32082202 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) - -
 - - ENGEE108 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 3(2-3-5)
 32082303 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) - -
 - - ENGEE109 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2 3(2-3-5)
 32082304 ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 1(0-3-1) - รวมเข้าในวิชา ENGEE108 
 32082305 โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) ENGEE117 โรงต้นกําลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า

ย่อย 
3(3-0-6)

 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) - ย้ายไปวิชาชีพเลือก
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 32082307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 

              กําลัง 
1(0-3-1)

 
- -

 32082310 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
 32082311 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6) ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(3-0-6)
 32082414 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)
 32082416 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)
 32083201 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรม 
1(0-3-1) - รวมอยู่ในวิชา ENGEL105 

 32082427 หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) -
 32082312 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 1(0-3-1) ENGEE111 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 1(0-3-1)
 32082422 การขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6) ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6)
 - ENGEE124 ปฏิบัติระบบไฟฟ้าและการป้องกัน 1(0-3-1)
 - ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(2-3-5)
 - ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า 1(0-3-1)
 - ENGEE133 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6)
 - ENGEE134 พลังงานทดแทน 3(3-0-6)
 - ENGEE135 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ 3(3-0-6)
 - ENGEE143 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 - ENGEE144 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 - วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
 - วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 - ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6)
 - ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)
 - ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6)
 - ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการ

สื่อสาร 
3(3-0-6)

 - ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(2-3-5)
 - ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)
 - ENGEE207 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)
 - ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-5)
 - ENGEE211 ระบบสมองกลฝังตัวและการ

ประยุกต์ใช้ 
3(2-3-5)
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 - ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม

โทรคมนาคม 1 
1(0-3-1)

 - ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม 2 

1(0-3-1)

 - ENGEE214 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม 3 

1(0-3-1)
 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 3. กลุ่มวิชาชีพเลือก
 34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) -
 31071101 หลักมูลของวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(3-0-6) -
 32080201 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(1-4-4) ENGEE104 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
 32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)
 32082308 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) -
 32082415 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า

กําลัง 
1(0-3-1) ย้ายไปวิชาชีพบังคับ 

 32082417 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-1) ENGEE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-1)
 32082418 เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) ENGEE123 เสถียรภาพและสภาวะชั่วครู่ใน

ระบบไฟฟ้ากําลัง 
3(3-0-6)

 32082420 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6) ENGEE122 คุณภาพระบบไฟฟ้ากําลัง 3(3-0-6)
 32082423 ปฏิบัติการการขับเคล่ือนด้วย

ไฟฟ้า 
1(0-3-1) -

 32083203 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3(1-6-4) ENGEE157 การควบคุมมอเตอร์ในงาน 
อุตสาหกรรม 

3(1-6-4)

 32083302 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) -
 32084300 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงาน

วิศวกรรม 
3(2-3-5) ENGEE140 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงาน

วิศวกรรม 
3(2-3-5)

 32084302 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 1(0-3-1) -
 32084303 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) -
 32084304 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1(0-3-2) -
 32084405 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6) -
  ENGEE132 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

ประยุกต์ใช้ 
3(3-2-5)

 32084406 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-1) -
 32085301 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) ENGEE114 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1)
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ.2560 
 32085302 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-3-5) -
 32085303 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5) -
 32085408 แมคคาทรอนิกส์ 3(2-3-5) -
 32085410 การควบคุมแบบอัตโนมัติในงาน

อุตสาหกรรม 
3(2-3-5) ย้ายไปวิชาชีพบังคับ 

 32087400 การจัดการพลังงานไฟฟ้า 3(3-0-6) -
 32087402 ระบบโฟโตโวลตาอิก 3(2-3-5) ENGEE158 ระบบโฟโตโวลตาอิก 3(2-3-5)
 32087403 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 3(3-0-6) -
 32089300 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-3-5) ENGEE128 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-3-5)

 32089301 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์
ไฟฟ้า 

3(1-6-4) ENGEE116 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 3(1-6-4)

 32089302 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 3(1-6-4) -
 32089303 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3(1-6-4) -
 32089404 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3(1-6-4) -
 32089405 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า 
1(0-3-1) ย้ายไปวิชาชีพบังคับ 

 - ENGEE115 ระบบควบคุมกระบวนการ 3(2-3-5)
 - ENGEE119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3(2-3-5)
 - ENGEE129 การตรวจสอบและประมาณราคา

งานติดต้ังไฟฟ้า 
3(3-0-6)

 - ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบํารุงทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

1(0-3-1)

  ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลง
ดิน 

3(3-0-6)

 - ENGEE137 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบรถราง 3(3-0-6)
 - ENGEE138 ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง 3(3-0-6)
 - ENGEE139 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-3-5)
 - ENGEE141 การบริหารโครงการด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-3-5)

 - ENGEE145 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6)
 - ENGEE146 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 3(1-6-4)
 - ENGEE147 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 3(2-3-5)



204 

 

  

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ.2560 
 - ENGEE148 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 3(2-3-5)
 - ENGEE149 การติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในและ

ภายนอกอาคาร 
3(1-6-4)

 - ENGEE150 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม 

3(2-3-5)

 - ENGEE209 การสื่อสารเคลื่อนท่ี 3(3-0-6)
 - ENGEE210 การสื่อสารบรอดแบนด์ 3(3-0-6)
 - ENGEE215 การสื่อสารโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 - ENGEE216 การออกแบบวงจร 

ความถ่ีสูง 
3(3-0-6)

 - ENGEE217 การออกแบบระบบข่ายสาย 3(2-3-5)
 - ENGEE218 การวางแผนและการจัดการ 

เครือข่ายการสื่อสาร 
3(3-0-6)

 - ENGEE219 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์ 3(3-0-6)
 - ENGEE220 ระบบการรักษาความปลอดภัยและ

เฝ้าระวัง 
3(3-0-6)

 - ENGEE221 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(2-3-5)
 - ENGEE222 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ 3(3-0-6)
 - ENGEE223 เทคโนโลยีเรดาร์ 3(3-0-6)
 - ENGEE224 การประมวลผลสัญญาณแสงในการ

สื่อสาร 
3(3-0-6)

 - ENGEE225 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)
 - ENGEE226 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านวิศวกรรม

โทรคมนาคม 
1(0-3-1)
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการจัดทาํหลักสูตร 

 
1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.1. ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
1.2. รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์  รองคณบดีด้านวิชาการ กรรมการ 
1.3. นายสาคร  ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่ กรรมการ 
1.4. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เคลือบวัง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตาก กรรมการ 
1.5. ผศ.ดร.วิวัฒน์  ทิพจร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงราย กรรมการ 
1.6. ผศ.สุรศักด์ิ  อยู่สวัสด์ิ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.7. ผศ.วิรัตน์  นักกรองดี อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.8. ผศ.ดร.วิษณุ  ทองเล็ก อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.9. ผศ.นิพนธ์  วงค์ทา อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.10. ผศ.พิสิษฐ ์วิมลธนสิทธ์ิ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.11. นายศุภลักษณ ์ ศรีตา อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.12. นายทัศนะ  ถมทอง อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.13. นายสมนึก  เครือสอน อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.14. นายก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.15. นายโชคชรัตน์  ฤทธ์ิเย็น อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.16. นายเพลิน  จันทร์สุยะ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.17. ผศ.นิติพงษ์  สมไชยวงค์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.18. รศ.วิเชษฐ  ทพิย์ประเสริฐ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.19. ดร.อนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.20. ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.21. ผศ.ดร.วิฑูรย์  พรมมี อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.22. ดร.อนนท์  นําอิน อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.23. ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.24. ผศ.ดร.วันไชย  คําเสน อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.25. นายเกษม  ตรภีาค อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.26. นายอํานาจ  ผัดวัง อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.27. นายจิรพนธ์  ทาแกง อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.28. ผศ.วรรณกร พรหมอารีย์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
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1.29. นายไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.30. ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.31. นายอรรนนท์ บัวศรี อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.32. นายไตรรัตน์ ปะทิ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.33. นายเอกทัศน์  พฤกษวรรณ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.34. นายปุณยสิริ  บุญเป็ง อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.35. ผศ.ศุภกิต  แก้วดวงตา อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.36. ผศ.ดร.กฤษดา  ย่ิงขยัน อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.37. นายอนันต์  วงษ์จันทร ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.38. นายณรงค์  นันทกุศล อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษ์หลักสตูร 

2.1. ด้านวิชาการ 
  1) ผศ.ประสิทธ์ิ พิทยพัฒน์          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 2) รศ.ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์  รองศาสตราจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2.2. ด้านวิชาชีพ 
1) รศ. ดร.อานันทวัฒน์ ตุณากร   รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
                                         คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  2) นายพนม  มาลีพัตร   ผู้จัดการศูนย์ขาย และดูแลลกูค้ารายใหญ ่ 
       บมจ. อสมท. เชียงใหม่ 

2.3. ด้านผู้ใชบ้ัณฑิต 
  1) คณุกฤษณะ ยินดี   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาย คอนซัลแทนท์ ดีไซน์ จํากัด 

2) คณุสุรชัย อ่องไพบูลย์   ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
3) คณุจิรพันธ์  วงศ์ศิริ   วิศวกรอวุโส บริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี(ประเทศไทย)  

จํากัด 
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ภาคผนวก ช 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 

คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ์เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 



 

 
ค ำสั่งคณะวิศวกรรมศำสตร ์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  
ที่  175/๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)   
------------------------------- 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework : TQF) และประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ฉะนั้น อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งผู้มี
รำยนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร ดังนี ้

ท่ีปรึกษา 
1. ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิกำรบดีด้ำนวิชำกำร ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.สมเกียรติ วงษ์พำนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
3. นำยกิจจำ ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
4. รศ.โกศล โอฬำรไพโรจน์ รองคณบดีด้ำนวิชำกำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
5. รศ.บัณฑิต ทิพำกร  รองเลขำธิกำร คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

 
 มีหน้าท่ี ให้ค ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ให้กำรพัฒนำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของหลกัสูตรด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
๑. นำยสำคร ปันตำ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรยส์มศักดิ์ อรรคทิมำกลู กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนวิชำกำร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

๓. รองศำสตรำจำรย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์                กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ต ำแหน่ง  กรรมกำรสภำวิศวกร 

๔. รองศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ วงศ์สรรค์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
 ต ำแหน่ง  รองศำสตรำจำรย์ ประจ ำสำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม  
  ส ำนักวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี 
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๕. นำงสมสมร วงศ์รจิต กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
      ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่รบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรเทียบคุณวุฒิ   
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
๖. นำยบรรเจิด ดอนเนตรงำม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
      ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรมำตรฐำนอำชีพ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
7. นำยจักรกฤษณ์ เคลือบวัง กรรมกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ทิพจร กรรมกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สรุศักดิ์ อยู่สวัสดิ ์ กรรมกำร 
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิรัตน์ นักกรองด ี กรรมกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิษณุ ทองเล็ก กรรมกำร 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิพนธ์ วงค์ทำ กรรมกำร 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พสิิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ กรรมกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์ กรรมกำร 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสรฐิ กรรมกำร 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพพร พัชรประกิต ิ กรรมกำร 
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิฑูรย์ พรมม ี กรรมกำร 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันไชย ค ำเสน กรรมกำร 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภกิต แก้วดวงตำ กรรมกำร 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษดำ ยิ่งขยัน กรรมกำร 
21. นำยเอกทัศน์ พฤกษวรรณ กรรมกำร 
22. นำยทัศนะ ถมทอง กรรมกำร 
23. นำยปณิฐิ แสนจิตร กรรมกำร 
24. นำยก่อเกียรติ อ๊อดทรพัย ์ กรรมกำร 
25. นำยศุภลักษณ์ ศรีตำ กรรมกำร 
26. นำยสมนึก เครือสอน กรรมกำร 
27. นำยโชคชรัตน์ ฤทธ์ิเย็น กรรมกำร 
28. นำยเพลิน จันทรส์ุยะ กรรมกำร 
29. นำยอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร ์ กรรมกำร 
30. นำยอนนท์ น ำอิน กรรมกำร 
31. นำยเกษม ตรีภำค กรรมกำร 
32. นำยณัฐกิตต์ิ  โพธ์ิวิชัย กรรมกำร 
33. นำยจิรพนธ์ ทำแกง กรรมกำร 
34. นำยวรรณกร พรหมอำรีย ์ กรรมกำร 
35. นำยไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ กรรมกำร 
36. นำยชำญยุทธ์ กำญจนพิบลูย ์ กรรมกำร 
37. นำยอรรนนท์ บัวศร ี กรรมกำร 
38. นำยไตรรัตน์ ปะท ิ กรรมกำร 
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39. นำยปุณยสิริ บญุเป็ง กรรมกำร 
40. นำยอนันต์ วงษ์จันทร ์ กรรมกำร 
41. นำยผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว กรรมกำร 
42. นำยโชคมงคล นำดี กรรมกำร 
43. นำยภำณุวัฒน์ มำละแซม กรรมกำร 
44. นำยระพินทร์ ขัดปิก กรรมกำร 
45. นำยณรงค์ นันทกุศล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

๑. นำยณรงค์ นันทกุศล ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์รังสรรค์ วงศ์สรรค์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม  
  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสิทธ์ิ พิทยพัฒน์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร   
  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

๔. รองศำสตรำจำรย์อำนันทวัฒน์ ตุณำกร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
  คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

๕. นำยพนม มำลีพัตร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรระดับสูง งำนกิจกำรวิทยุและโทรทัศน์  
  บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

๖. นำยสุรชัย อ่องไพบูลย์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่ง ผู้จัดกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ 2 

๗. นำยกฤษณะ ยินด ี กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วำย คอนซัลแทนท์ ดีไซน์ จ ำกัด 

๘. นำยจิรพัฒน์ วงศ์ศิริ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่ง วิศวกร RF อำวุโส  
  บริษัท หัวเหว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด  

๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สรุศักดิ์ อยู่สวัสดิ ์ กรรมกำร 
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิรัตน์ นักกรองด ี กรรมกำร 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิพนธ์ วงค์ทำ กรรมกำร 
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พสิิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ กรรมกำร 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสรฐิ กรรมกำร 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพพร พัชรประกิต ิ กรรมกำร 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันไชย ค ำเสน กรรมกำร 
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๑๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภกิต แก้วดวงตำ กรรมกำร 
๑๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษดำ ยิ่งขยัน กรรมกำร 
๑๘. นำยเอกทัศน์ พฤกษวรรณ กรรมกำร 
๑๙. นำยทัศนะ ถมทอง กรรมกำร 
๒๐. นำยปณิฐิ แสนจิตร กรรมกำร 
๒๑. นำยก่อเกียรติ อ๊อดทรพัย ์ กรรมกำร 
๒๒. นำยศุภลักษณ์ ศรีตำ กรรมกำร 
๒๓. นำยวิชำญ จันที กรรมกำร 
๒๔. นำยวรรณกร พรหมอำรีย ์ กรรมกำร 
๒๕. นำยปุณยสิริ บญุเป็ง กรรมกำร 
๒๖. นำยเอกทัศน์ พฤกษวรรณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีหน้าท่ี  กำรพัฒนำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ พ.ศ. 
2553 

    สั่ง  ณ  วันที่  16 ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 

     (นำยกิจจำ  ไชยทนุ) 
                   คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร ์  
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติ และผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



238 

 

  

       ลําดับที่ 1 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายณรงค์ นันทกุศล  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2542
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ณรงค์ นันทกุศล, ชินกรณ์ ใจมา, เสกสรร ภาระจริง และอนุภาพ มหาวันแจ่ม. (2558). “เครื่องตรวจ 
ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า 3 เฟส” ใน proceeding การประชุมเครือข่ายวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET 2015). โรงแรม เอวัน 
เดอะรอยัล ครูซ พัทยา, จ.ชลบุรี. 27 - 29 พฤษภาคม 2558. หน้า 552-555. 

 
6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 9 ปี 
● llumination Engineering 
● Electrical Power System 

 
7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายณรงค์ นันทกุศล) 
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         ลําดับที่ 2 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายสุรศักด์ิ  อยู่สวัสด์ิ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2542
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2536

 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ, ศุภลักษณ์ ศรีตา และอุเทน คําน่าน. (2557). "ชุดทดลองวงจรแปลงผันเฟสเดียวที่
ความถี่ไฟฟ้ากําลัง" ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
6 (ECTI-CARD 2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. 
หน้า E115-E118. 
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สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ, ศุภลักษณ์ ศรีตา, อุเทน คําน่าน. (2557). “ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็น
กระแสตรง” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 
(ECTI-CARD 2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. 
หน้า E119-E121. 

สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ, ศุภลักษณ์ ศรีตา, อุเทน คําน่าน. (2557). “ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็น
กระแสสลับ” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 
(ECTI-CARD 2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. 
หน้า E122-E124. 

 
6.2 บทความ 
 ไม่ม ี

 
7. ประสบการณท์างวิชาการ 

7.1 ประสบการณก์ารสอน 
ระดับปริญญาตรี 23 ปี 

● อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง 
● ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลงั 
● โรงต้นกําลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายสุรศักด์ิ  อยู่สวัสด์ิ) 
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  ลําดับที่ 3 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายสาคร  ปันตา  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธ์ิ, สาคร ปันตา และสมศักด์ิ  วรรณชัย. (2560). “การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนามสําหรับอุปกรณ์แปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลต้นทุนตํ่า” ใน 
proceeding การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9. ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี. 7 – 9 สิงหาคม 2560. หน้าที่ 152-160 
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วิสูตร อาสนวิจิตร, สาคร ปันตา, ชาญชัย เดชธรรมรงค์ และมังกร ศิริจันทร์ช่ืน. (2556).      “การ
ออกแบบและผลของการใช้ตัวกรองชันต์แอกทีฟเฟสเดียวสําหรับกําจัด ฮาร์-มอนิกภายใต้
สภาวะโหลดเครื่องหร่ีไฟด้วยไตรแอค” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือขา่ย
วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ครั้งที่ 5. ณ โรงแรมหัวหินแกรด์ แอนด์ พลาซ่า, จ.ประจวบคีรีขันธ์. 
27-29 มีนาคม 2556. หน้า 525-528. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 18  ปี 
● Power System Protection  
● Electrical Power System Analysis 

 
7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์

ไม่มี 

 
 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายสาคร  ปันตา) 
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  ลําดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายศุภลักษณ ์ ศรีตา  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2558
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ, ศุภลักษณ์ ศรีตา และอุเทน คําน่าน. (2557). "ชุดทดลองวงจรแปลงผันเฟสเดียวที่
ความถี่ไฟฟ้ากําลัง" ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
6 (ECTI-CARD 2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. 
หน้า E115-E118. 
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สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ, ศุภลักษณ์ ศรีตา และอุเทน คําน่าน. (2557). “ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรง
เป็นกระแสตรง” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
6 (ECTI-CARD 2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. 
หน้า E119-E121. 

สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ, ศุภลักษณ์ ศรีตา และอุเทน คําน่าน. (2557). “ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรง
เป็นกระแสสลับ” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
6 (ECTI-CARD 2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. 
หน้า E122-E124. 

6.2 บทความ 

ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 8  ปี 
● Electrical Machines 
● Electrical Machines Laboratory 
● Power Electronics Laboratory 
● Microprocessor 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์

ไม่มี 
 
 
 (ลงช่ือ)   ........................................................ 
 (นายศุภลักษณ์  ศรีตา) 
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       ลําดับที่ 5 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายเอกทัศน์  พฤกษวรรณ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตเทเวศร์ 
วศ.บ. วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์
2537

 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

เอกทัศน์ พฤกษวรรณ,   อลงกรณ์ ลัง  และเอนก เพ็ชรแบน. (2557). “สายอากาศแถวลําดับสําหรับ
เครือข่ายไร้สายย่านความถี่ 2.4 GHz” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 
21-23 พฤษภาคม 2557. หน้า E52-E53 
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เอกทัศน์ พฤกษวรรณ,  นพรัตน์ การะเกต และนัฐวุติ มะณี. (2557). “สายอากาศแบบช่องเรียวมีแผ่น
สะท้อนป้อนด้วยสายนําสัญญาณระนาบร่วมความถี่ 2.45 GHz” ใน proceeding การประชุม
วิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แก
รนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. หน้า E54-E55 

6.2 บทความ 
ไม่ม ี

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
          ระดับปริญญาตรี 15 ปี  

● วิศวกรรมไมโครเวฟ 
● ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 

    
   7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
           ไม่มี  
 
 
 
 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                             (นายเอกทัศน์  พฤกษวรรณ) 
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         ลําดับที่ 6 
 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

  
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายศุภกิต  แก้วดวงตา  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554

5.2 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

2550

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.บ. วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

2548

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

รัตติญา  ปงกา,  ปิยะพงษ์  จอมคํา,  ภูวนัย  ใจบ้านเอ้ือม และศุภกิต  แก้วดวงตา. (2559). “การ
ขยายระยะทางการอ่านของระบบระบุลักษณะทางคลื่นวิทยุย่านความถี่สูง (13.56 MHz) ด้วย
วงจรขยายกําลังและการเพ่ิมขนาดของสายอากาศ” ใน proceeding การประชุมวิชาการ
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งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD2015). ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง. 
8-10 กรกฎาคม 2558. หน้า 678-679 

หน่ึงนรินทร์  ปะมาละ, อนุสรณ์  แสงทอง และศุภกิต  แก้วดวงตา. (2559). “การศึกษาการสร้างเตา
เหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้า” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD2015). ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง. 8-10 กรกฎาคม 2558.  
หน้า 680-681 

ภูวนัย ใจบ้านเอ้ือม, ไผ่ ยมนา, เอกลักษณ์ ปัญญารัตน์ และศุภกิต  แก้วดวงตา. (2558). “การ
ออกแบบระบบกันขโมยในห้างสรรพสินค้าโดยใช้ระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่สูง (13.56 
MHz)” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-
CARD2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. หน้า E54-
E55. 

6.2  บทความ 
ไม่มี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

● Antenna Engineering 
● Antenna Engineering Laboratory 
● Electromagnetic Fields 
● Communication Networks and Transmission Lines Engineering 

   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
           ไม่มี 
 
 
 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                      (นายศุภกิต  แก้วดวงตา ) 
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         ลําดับที่ 7 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายปุณยสิริ  บุญเป็ง  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554
5.2 ปรญิญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2550
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
วศ.บ. วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคม 

2547

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ไม่ม ี

 

 

 



251 

 

  

6.2  บทความ 

Poonyasiri Boonpeng, Suwit Kiravittaya, Supachok Thainoi, Somsak Panyakeow and 
Somchai Ratanathammaphan. (2013). “InGaAs Quantum-Dot- in-Ring Structure 
by Droplet Epitaxy” Journal of Crystal Growth 378: pp. 435-438. 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           ระดับปริญญาตรี 3 ปี  

● วงจรไฟฟ้า 
● เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส ์
● วงจรไฟฟ้า 2 

           ระดับปริญญาโท 1 ปี  
● เทคโนโลยีอุปกรณ์สารก่ึงตัวนํา 

 7.2  ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

• ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วันวิสา วงษา  นักศึกษาปริญญาโท สาชาวิชา
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2559) “การออกแบบและพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้า
พลังงานร่วมสําหรับแอลอีดีเลี้ยงสาหร่าย” 

 
 
 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                               (นายปุณยสิริ  บุญเป็ง) 
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ลําดับที่ 8 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายกฤษดา  ย่ิงขยัน  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2539
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. ไฟฟ้าสื่อสาร 2536

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

กฤษดา ย่ิงขยัน และคณะ. (2559). “ชุดควบคุมระบบแสงสว่างระบบปรับอากาศและระบบรักษา
ความปลอดภัย” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
8 (ECTI-CARD 2016). ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า, ประจวบคีรีขันธ์. 27-
29 กรกฎาคม 2559. หน้า 196-202 
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กฤษดา ย่ิงขยัน, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, และศักดา จงแก้ววัฒนา. (2557). “โคมไฟแอลอีดีเพ่ือการพัฒนา
ความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้าน
ห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา
เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 
พฤษภาคม 2557. หน้า E35-E37 

6.2  บทความ 
ไม่มี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           ระดับปริญญาตรี 12 ปี  

● การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
● ไมโครโปรเซสเซอร์ 

    
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                          (นายกฤษดา  ย่ิงขยัน) 
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ลําดับที่ 9 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายพิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2547
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2536

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์,เอกชัย  ชัยดี และวิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ. (2555). “การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
สมรถนะทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลนในระบบจําหน่าย 22 kV( Analysis 
and Comparison of Pollution Flashover Performance of Porcelain Insulators in 
Distribution System 22 kV)” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4. ณ โรงแรมโนโวเทลม, ภูเก็ต. 3-5 เมษายนณ 
2555. หน้า 1901-1905 
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6.2  บทความ 
 ไม่มี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี 15 ปี  

● นิวเมติกส์ไฟฟ้า 
● เทคโนโลยีเซนเซอร์ 
● เมคคาทรอนิกส์   

   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 
 
                                                                (ลงช่ือ) ...................................................... 
                                                                        (นายพิสษิฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ) 
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 ลําดับที่ 10 
 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายวิชาญ จันที  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2558
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
โกศล โอฬารไพโรจน์, วิชาญ จันที, วรจักร์ เมืองใจ และธนิต บุญใส. (2557). “เซนเซอร์กระแส และ

แรงดันแบบฝังตัว” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้ง
ที่ 6 (ECTI-CARD2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. 
หน้า D183-D186. 

6.2 บทความ 

ไม่มี 
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 8 ปี 
● Electrical Instruments and Measurements 
● Electrical Energy Management 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์

ไม่มี 
 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายวิชาญ จันที) 
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       ลําดับที่ 11 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล      นายโกศล โอฬารไพโรจน์        
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์        
4.  สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร์        
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2538
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2547
5.4 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2529

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  

6.1  งานวิจัย  
วรจักร์ เมืองใจ, ชนกนันท์ เสนาธรรม, ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ, จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน, และ โกศล โอฬาร

ไพโรจน์ . (2558). “เครื่องหาคุณลักษณะ I-V ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคสนามที่
ประยุกต์ใช้ MOSFET เป็นอิเล็กทรอนิกส์โหลด” ใน proceeding การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38). ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนช่ัน รีสอร์ท 
พระนครศรีอยุธยา. 18-20 พฤศจิกายน 2558. หน้า 33-36 
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พินิต แสงวัฒนะ, โกศล โอฬารไพโรจน์, วรจักร์ เมืองใจ, วิชาญ จันที, และ ธนิต บุญใส. (2557). “ชุด
ทดลองแรงดันตกช่ัวขณะที่ทํางานสองหน้าที่” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์ค
แอนสปารีสอร์ท กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 2557. หน้า 41-44. 

Muangjai, W. , GrudNgern, S. , Thongpron, J. , Somsak, T.  and Oranpairoj, K.  ( 2016) . 
“Energy Management Depend on 5kWp PV System Control by IoT at Posor Rural 
School in Mae Hong Son Province Thailand.” In Proceedings of the 26th Edition 
of the International Photovoltaic Science and Engineering Conference ( PVSEC-
26), Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, October 24-28, 2016. pp.1-
2. 

Jantee, W., Premrudeepreechacharn, S., Oranpiroj, K. and Muangjai, W. (2014). “Voltage 
Sag Signal Generator Program for Testing Electrical Equipment.”  In Proceedings 
of International Electrical Engineering Congress ( iEECON2014) .  Montien Hotel 
Pattaya, Chonburi, Thailand, March 19-21, 2014. pp.1-4. 

Muangjai, W., Somsak, T., Oranpiroj, K. and Thongpron, J. (2014). “An Apply MPPT PSO 
Algorithm within Partially Shaded Condition for Highland Area at Thailand. ”  In 
Proceedings of the 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 
( WCPEC- 6) , Kyoto International Convention Center, Japan, November 23- 27, 
2014. pp.1227-1228. 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 โกศล โอฬารไพโรจน์. (2556). วงจรไฟฟ้า 1 ภาคไฟตรง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 577 หน้า.  

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 
      7.1.1 ระดับปริญญาตรี  27 ปี  

● วงจรไฟฟ้า 1  
● วงจรไฟฟ้า 2 

      7.1.2  ระดับปริญญาโท  4 ปี  
● วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
● วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากําลัง 
● วิทยานิพนธ์ 
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● พินิต แสงวัฒนะ. 2557. เครือ่งสร้างแรงดันตกช่ัวขณะด้วยวิธีองค์ประกอบสมมาตร.   
● ณัฏฐยมนต์ ขัตติจิตร. 2559. กรณีศึกษาการวิเคราะห์การประสานสัมพันธ์ที่เหมาะสมของรีเลย์

กระแสเกินและรีเลย์กระแสเกินรู้ทิศทาง สาํหรับการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังภายในท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิด้วยโปรแกรม ETAP. 

      7.2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● นิต แสงวัฒนะ. 2557. เครื่องสร้างแรงดันตกช่ัวขณะด้วยวิธีองค์ประกอบสมมาตร.   
● จเร นะราชา. 2558. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบจากการบังเงาของระบบแผงเชลล์

แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาบ้าน. 
● จิราพนธ์ ทาแกง. 2558. การปรับเปลี่ยนอัลกริทึมการหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดของวิธีฝูงผึ้ง

เพ่ือแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด. 
● สาคร จําปาอ่ิม. 2558. การประมาณค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทิศและมุมต่างกันด้วยวิธี

สหสัมพันธ์และใช้เทคนิคการจําแนกลักษณะท้องฟ้าแบบมิติแฟกร์ทัล. 
● เกษม ตรีภาค. 2558. การวิเคราะห์ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส

ตรงที่มีและไมม่ีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน. 

 
                                                                 (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                    (รองศาสตราจารย์โกศล โอฬารไพโรจน์) 
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    ลําดับที่ 12 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล      นายชาญชัย เดชธรรมรงค์        
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
4.  สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร์        
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 2555

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2538
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2534

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  

6.1  งานวิจัย 
ยุทธการณ์ ตุ้ยทา และ ชาญชัย เดชธรรมรงค์. (2559). การลดปริมาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด

ในนํ้าเสียด้วยการละลายฟองก๊าซโอโซนในน้ํา. ใน proceeding การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ ลําปางวิจัย ครั้งที่ 2. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 16 สิงหาคม 2559. หน้า 577-585. 
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อิทธิพล จักกระโทก และ ชาญชัย เดชธรรมรงค์. (2558). เครื่องกําเนิดพลาสมาแบบคั่นด้วยได
เล็กทริกที่ความดันบรรยากาศโดยใช้แรงดันสูงความถ่ีวิทยุ. ใน proceeding การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET2015). 
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา, ชลบุรี. 27-29 พฤษภาคม 2558. หน้า 692-695. 

 6.2  บทความ 
  ไม่มี 

 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี  19 ปี  
● การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง  
● วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
● ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลัง 
● ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

7.1.2  ระดับปริญญาโท  4 ปี  
● วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
● วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากําลัง 
● วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 
● ทฤษฎีการปลอ่ยประจุก๊าซ 
● วิทยานิพนธ์ 

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● อิทธิพล จักกระโทก. 2558. อิทธิพลของพาสมาแรงดันสูงความถ่ีสูงที่มีผลต่อการปรับสภาพผิว
ของพอลิเมอร์. 

      7.2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 

                                                                 (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย เดชธรรมรงค์) 
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        ลําดับที่ 13 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล      นายจัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน        
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
4.  สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร์        
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2548

5.2 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2537

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2533

 

6.  ผลงานทางวิชาการ  
6.1  งานวิจัย  
Thongpron, J., Narecha, C., Muangjai, W. and Teerasak, S. (2014). “On Determination of 

Parameters Dynamic Resistances of Photovoltaic Panels Intensity Modulation 
Transfer Function Sunder the Shading Effects.” In Proceedings of the 6th World 
Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC-6), Kyoto International 
Convention Center, Japan, November 23-27, 2014. pp.1087-1090. 
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6.2 บทความ 
Treephak, K., Thongpron, J., Somsak, D., Saelao, J. and Patcharaprakiti, N. (2015). “An 

Economic Evaluation Comparison of Solar Water Pumping System with Engine 
Pumping System for Rice Cultivation.” Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 
54, No. 8S1, July 27, 2015. pp.08KH01-1 - 08KH01-6 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 “ไม่มี” 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 
      7.1.1 ระดับปริญญาตรี  23 ปี  

● โรงต้นกําลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  
● ระบบโฟโตโวลตาอิก 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท  4 ปี  
● พลังงานทดแทน 
● การจัดการด้านความต้องการกําลังไฟฟ้า 
● วิทยานิพนธ์     

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● จเร นะราชา. 2558. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบจากการบังเงาของระบบแผงเชลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาบ้าน. 

      7.2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาเอก คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

● ชาญชัย เดชธรรมรงค์. 2555. การวินิจฉัยสมบัติทางไดอิเล็กตริกโดยการประยุกต์สนามไฟฟ้า
สําหรับการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทําลายแผงเซลล์แสงอาทิตย์.   

  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
● พินิต แสงวัฒนะ. 2557. เครื่องสร้างแรงดันตกช่ัวขณะด้วยวิธีองค์ประกอบสมมาตร.   
● จเร นะราชา. 2558. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบจากการบังเงาของระบบแผงเชลล์

แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาบ้าน. 
● สาคร จําปาอ่ิม. 2558. การประมาณค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทิศและมุมต่างกันด้วยวิธี

สหสัมพันธ์และใช้เทคนิคการจําแนกลักษณะท้องฟ้าแบบมิติแฟกร์ทัล. 
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● เกษม ตรีภาค. 2558. การวิเคราะห์ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส
ตรงที่มีและไม่มีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน. 

 
                                                             (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน) 
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       ลําดับที่ 14 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 

1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล      นายอุเทน คําน่าน         
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์        
4.  สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร์        
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549

5.2 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2539
 

6.  ผลงานทางวิชาการ  
6.1  งานวิจัย  
พร้อมรบ คําธาร, บัลลังก์ เนียมมณี และ อุเทน คําน่าน. (2556). การออกแบบและควบคุมคอนเวอร์

เตอร์ฝั่งระบบจําหน่ายในสภาวะแรงดันไม่สมดุลสําหรับกังหันลมที่ใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบ
กรงกระรอก. ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (EENET2013). ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า, 
ประจวบคีรีขันธ์. 27-29 มีนาคม 2556. หน้า 93-96. 
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พร้อมรบ คําธาร, บัลลังก์ เนียมมณี และ อุเทน คําน่าน. (2556). การควบคุมคอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบ 
จําหน่ายภายใต้สภาวะแรงดันตกช่วงสั้นสําหรับกังหันลม. ใน proceeding การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (EENET2013).  

 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า, ประจวบคีรีขันธ์. 27-29 มีนาคม 2556. หน้า 89-92. 
Kamnarn, U., Kanthaphayao, Y. and Chunkag, V. (2014). “Dynamic and Steady-State 

Behavior of a Paralleling Three-Phase AC-to-DC Converter with Reduced DC Bus 
Capacitor.” In Proceedings of the International Power Electronics Conference (IPEC-
Hiroshima 2014 - ECCE-ASIA), International Conference Center Hiroshima, Japan, 
May 18-21, 2014. pp.694-701. 

Kamnarn, U., Srita, S. and Yousawat, S. (2013). “A Low-Cost Microcontroller-Based 
Maximum Power Point Tracking System with Multiple-String Connection for PV 
Stand-Alone Applications.” In Proceedings of the 10th International Conference on 
Power Electronics and Drive Systems (PEDS2013), Kitakyushu International 
Conference Center, Kitakyushu, Japan, April 22-25, 2013. pp.1343-1348. 

 6.2  บทความ   
Chunkag, V., Kanthaphayao, Y. and Kamnarn, U. (2013). “Distributed Control System 

for a Parallel-Connected AC/DC Converters.” IET Power Electronics, Vol.6, No.3, 
March 2013. pp.446-456. 

Kanthaphayao, Y., Kamnarn, U. and Chunkag, V. (2013). “The Parallel Operation Control 
of a Modular AC to DC Converter Via Serial Communication Bus. ”  IEEJ 
Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol. 8, Issue 1, January 
2013. pp. 78-86. 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี  20 ปี  
● อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  
● อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
● ระบบควบคุม 
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7.1.2  ระดับปริญญาโท  4 ปี  
● ระบบควบคุมดิจิตอล 
● วิทยานิพนธ์ 

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 

      7.2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

● พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร. 2556. การวิเคราะห์และออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีการจ่ายกําลังสํารองส่งขณะโดยการใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์. 

  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
● พร้อมรบ คําธาร. 2555. การพัฒนาชุดควบคุมคอนเวอร์เตอร์ฝั่งระบบส่งภายใต้สภาวะแรงดัน

ตกช่วงสั้นสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบกรงกระรอกในระบบแปลงผันพลังงานลม. 
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

● ศุภลักษณ์ ศรีตา. 2558. การควบคุมการตรวจติดตามกําลังไฟฟ้าสูงสุดในแผงเซลล์แสงอาทิตย์
โดยใช้บูสคอนเวอร์เตอร์ที่ถูกต่อแบบอนุกรม. 

 
                                                                 (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน คําน่าน) 
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       ล ำดับที่ 15 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล      นายสามารถ ยะเชียงค า        
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     อาจารย์         
4.  สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร์        
5.  ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ  
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ 
คอมพิวเตอร์ 

2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2544 

5.4 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 

 
6.  ผลงำนทำงวิชำกำร  

6.1  งำนวิจัย  
Yachiangkam, S. , Sangswang, A.  and Naetiladdanon, S.  (2016) .  “ A Comparison of 

Asymmetrical Control Strategies for Domestic Induction Cooking Applications 
with Low- Quality Factor Loads. ”  In Proceedings of the 13th International 
Conference on Electrical Engineering/ Electronics Computer, Telecommunication 
Technology (ECTI-CON2016), The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, 
June 28-July 1, 2016. pp.1-6. 

Jittakort, J., Yachiangkam, S. and Kleangsin, S. (2014). “The Implementation of the Full 
Bridge Inverter for the Series Resonant Load. ”  In Proceedings of the 
11th International Conference on Electrical Engineering/ Electronics Computer, 
Telecommunication Technology ( ECTI- CON2014) , Sima Thani Hotel, Nakhon 
Ratchasima, Thailand, May 14-17, 2014. pp.1-4. 
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 6.2  บทความ 
“ไม่มี” 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
“ไม่มี” 
  

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 19 ปี  
● วงจรไฟฟ้า 1  
● วงจรไฟฟ้า 2 
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
● ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

7.1.2  ระดับปริญญาโท 2 ปี  
● การศึกษาในสถานประกอบการ 
● วิทยานิพนธ์ 

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 “ไม่มี” 

  
                                                                 (ลงชื่อ) ......................................................... 

                                                                              (นายสามารถ ยะเชียงค า) 
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 ลําดับที่ 16 

 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายกิตตินัน สระสวย  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2553
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
กิตตินัน สระสวย. (2558). “เครื่องควบคุมปริมาณน้ําเกลือใกล้หมดแจ้งเตือนแบบส่งสัญญาณไร้สาย” 

ใน proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย ครั้งที่ 1 (RCCON2015). ณ โรงแรมเวียงอินทร์, เชียงราย. 23-24 มีนาคม 2558. 
หน้า 1085-1088 

6.2 บทความ 

ไม่มี 
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 8 ปี 
● Electrical Instruments and Measurements 
● Electrical Energy Management 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์

ไม่มี 
 

 
 
 (ลงช่ือ)    ........................................................... 
       (นายกิตตินัน สระสวย) 
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       ลําดับที่ 1 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายทัศนะ ถมทอง  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2537
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ทัศนะ ถมทอง, ณุชา รุ่งระวี, ลักธพล มณีวรรณ, และวรัฏฐา  พรมจันทร์. (2559). “การพัฒนาราง
รวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกสําหรับการผลิตนํ้าด่ืม” ใน proceeding การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5. ณ หอประชุมพระยางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา. 28 
- 29 มกราคม 2559. หน้า 70 - 80 

6.2 บทความ 
ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 22 ปี 
● อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
● ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

ไม่มี 

 
 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายทัศนะ ถมทอง) 
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       ลําดับที่ 2 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายสมนึก เครอืสอน  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2538
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สมนึก เครือสอน, พินิจ จงใจ, ศตวรรษ นาเบ้าและอรุณ พรมชาติ. (2559). “รถไฟฟ้าระบบไฮบริดจ์” 
ใน proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5. ณ หอประชุมพระยางํา-
เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา. 28 - 29 มกราคม 2559. หน้า 130-135. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 21 ปี 
● การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง  
● คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
● ไมโครโปรเซสเซอร ์
● ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 ไม่ม ี

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายสมนึก เครือสอน) 
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       ลําดับที่ 3 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2553
5.2 ปรญิญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2547
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2538
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

Natapong Punarai, Sunthon Khumkaew and Jukkrit Kluabwang. (2015). “Application of 
Differential Evolution to Parameter Identification of Bhumibol Hydro Power Plant 
in Thailand” IMECS 2015. Hong Kong. March 18 - 20, 2015. pp.700 - 703. 

6.2   บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 19 ปี 
● วงจรไฟฟ้า 1 
● วงจรไฟฟ้า 2 
● ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 

           ระดับปริญญาโท 2 ปี 
● Optimization Technique in Power System 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง) 
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       ลําดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2552
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2548
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ตวงเงิน เพชรกาแหง, ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ และ สวัสด์ิ ยุคะลัง. (2558). “แบบจําลองและการจําลอง
ผลของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัสขนาด 0.8 กิโลวัตต์ ด้วย
โปรแกรม Matlab/Simulink” ใน proceeding การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่. 14-15 กันยายน 
2558. หน้า 286-291. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 8 ปี 
● โรงต้นกําลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
● วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
● ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์) 
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       ลําดับที่ 5 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายโชคชรัตน์ ฤทธ์ิเย็น  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2556
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2552
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น, สุรสิทธ์ิ แสนทอน, สมพงษ์ ประทานนําโชค, ประพาส ชูหลํา และ อิสรา ธิตาม.
(2559). “การพัฒนาเคร่ืองสลัดนํ้าออกจากดอกดาวเรืองควบคุมด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์” 
ใน proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5. ณ หอประชุมพระยางํา-
เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา. 28 - 29 มกราคม 2559. หน้า 81 - 91. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 3 ปี 
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 
● ไมโครโปรเซสเซอร ์
● ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 
● โปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายโชคชรัตน์ ฤทธ์ิเย็น) 
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ลําดับที่ 6 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายสันติภาพ โคตทะเล  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2548

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

วศ.บ.
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2544
2531 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สันติภาพ โคตรทะเล และอุดม เครือเทพ. (2557). “การคงค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหน่ึงเฟสที่ใช้
คอนเวอร์เตอร์แบบบักบูสต์” ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 
พฤษภาคม 2557. หน้า 63 - 66.  
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6.2 บทความ 
 ไม่ม ี

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 26 ปี 
● เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า  
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
● ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดไฟฟ้า 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายสันติภาพ โคตทะเล) 
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       ลําดับที่ 7 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายอุดม เครือเทพ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วศ.ม.
กศ.ม 

วิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมศกึษา 

2551
2545 

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วศ.บ.
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2533
2528 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

อุดม  เครือเทพ.(2559). “เครื่องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน” ใน proceeding การประชุม
วิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016). ณ โรงแรมหัวหินแก
รนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า, ประจวบคีรีขันธ์. 27-29 กรกฎาคม 2559. หน้า 254-258. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 31 ปี 
● การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง  
● วิศวกรรมส่องสว่าง  
● การออกแบบระบบไฟฟ้า  
● ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า  
● ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดไฟฟ้า  
● หลักการอาชีวะและเทคนิคศกึษา 
● บริหารจัดการช้ันเรียนอาชีวศึกษา 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายอุดม  เครอืเทพ) 
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       ลําดับที่ 8 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายอภิศักด์ิ ขันแก้วหล้า  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน 2558
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร กศ.ม. อุตสาหกรรมศกึษา 2537
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2530
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

Apisak Kunkeowla and Ampai Kunkeowla.  (2016) .  “Automatic Para Rubber Tapping 
Machine”  In Proceedings of the 8 th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB VIII) .  Yangon, 
Myanmar. 15–17 June 2016. pp.326-331. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 29 ปี 
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
● การออกแบบระบบไฟฟ้า  
● วิศวกรรมส่องสว่าง  
● ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า  
● โครงการครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า  
● การพัฒนาหลักสูตร  
● การประกันคุณภาพทางการศึกษา  
● หลักและวิธีการสอน 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายอภิศักด์ิ   ขันแก้วหล้า) 
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       ล ำดับที่ 9 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำ วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายสุรสิทธิ์ แสนทอน  
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติกำรศึกษำ 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

วศ.ม. 
ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
ไฟฟ้า 

2551 
2545 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พระนครเหนือ 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2546 
2538 

 
6.  ผลงำนทำงวิชำกำร 

6.1 งำนวิจัย (ผลงำนวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สุรสิทธิ์ แสนทอน. (2558).“สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน” ใน 
proceeding การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้งที่ 8. ณ โรงแรมเดอะรอยัลครูส พัทยา, ชลบุรี. 3-5 มิถุนายน 2558. หน้า 48-52. 

 
6.2 บทควำม 
 ไม่มี 
6.3  หนังสือ/เอกสำรทำงวิชำกำร 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 21 ปี 
● หลักและวิธีการสอน  
● การพัฒนาวัสดุช่วยสอน  
● นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
● การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
● การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  
● ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง  
● ระบบไฟฟ้าก าลัง 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงชื่อ)......................................................... 
 (นายสุรสิทธิ์  แสนทอน) 
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       ลําดับที่ 10 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายมานะ ทะนะอ้น  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2552

5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตตาก 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

มานะ ทะนะอ้น. (2558). “การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุม     
ด้วยโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์” ใน proceeding การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่. 14-15 กันยายน 
2558. หน้า 264-267. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 8 ปี 
● กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
● การควบคุมไฟฟ้าและนิวแมติก  
● นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
● การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
● การวิจัยทางการศึกษา  
● โปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์  
● การพัฒนาวัสดุช่วยสอน  

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายมานะ ทะนะอ้น) 
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       ลําดับที่ 11 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายสถาพร ครีีต๊ะ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2552

5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตตาก 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ปรมัตถ์ สุขสายอ้น, สุรสิทธ์ิ แสนทอน, สถาพร คีรีต๊ะ, จิรวัฒน์ เพ่ิมเติม และจิรายุ รังผึ้ง. (2557). “ชุด
ทดลองเคร่ืองทําความเย็นระบบไฮร์บริดจ์” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์
คแอน สปารีสอร์ท, กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 2557. หน้า 493-496 
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6.2 บทความ 
 ไม่ม ี

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 8 ปี 
● เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
● ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม  
● คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาและฝึกอบรม 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายสถาพร ครีีต๊ะ) 
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       ลําดับที่ 12 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายสวัสด์ิ ยุคะลัง  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ตวงเงิน เพชรกาแหง, ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ และ สวัสด์ิ ยุคะลัง. (2558). “แบบจําลองและการจําลอง
ผลของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัสขนาด 0.8 กิโลวัตต์ ด้วย
โปรแกรม Matlab/Simulink” ใน proceeding การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่. 14-15 กันยายน 
2558. หน้า 286-291. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
● สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
● วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
● หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายสวัสด์ิ ยุคะลัง) 
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   ลําดับที่ 13 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายสิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2556
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2552
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์ และสมพร เรืองสินชัยวานิช. (2557). “การออกแบบ

ระบบควบคุมพีไอดีสําหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิ”. ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์
คแอน สปารีสอร์ท, กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 2557. หน้า 841-844. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 3 ปี 
● วงจรดิจิตอล  
● ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล  
● การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายสิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม) 
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 ลําดับที่ 14 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายอมร อ้นกรอง  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2556
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เขตพ้ืนที่ตาก 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

อมร อ้นกรอง. (2558).“พัฒนาชุดประลองวิชาอิเล็กทรอนิกส์” ใน proceeding การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET2015). ณ 
โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา, ชลบุรี. 27-29 พฤษภาคม 2558. หน้า 440 - 443. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 6 ปี 
● การพันหม้อแปลงและมอเตอร์  
● ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  
● เขียนแบบไฟฟ้า  
● เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายอมร อ้นกรอง) 
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ลําดับที่ 1 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

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

1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายเพลิน  จันทร์สุยะ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

เพลิน จันทร์สุยะ, เอกรินทร์ ปินตาจันทร์, ณัฐพงษ์ กล้าหาญ, จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร และ นพพร 
พัชรประกิติ. (2558). “การพัฒนาเคร่ืองกลั่นนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านด้วย
ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อน” ใน proceeding การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 (RCCON2015). ณ 
โรงแรมเวียงอินทร์, เชียงราย. 23-24 มีนาคม 2558. หน้า 169-173. 
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6.2 บทความ 

กริช มารุยาม่า, ทศพร คิดรังสรรค์ และ เพลิน จันทร์สุยะ. (2559). “การออกแบบและสร้างเตาเผา
แกลบความร้อนสูงแบบมีระบบปิดฝาเตาอัตโนมัติ” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม):หน้า 22-28 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 6 ปี 
● อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง 
● ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลงั 
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 

 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายเพลิน  จนัทร์สุยะ) 
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  ลําดับที่ 2 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายนิติพงษ์  สมไชยวงค์  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมวัดคุม 2546

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2539

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ธนกฤต อภิธนัง, พงษ์ศักด์ิ วงศ์เป้ีย, อภิชัย  พลอยแดง และนิติพงษ์  สมไชยวงค์.(2559). “การ
จําลองระบบควบคุมการไหลลมร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์” ใน proceeding การ
ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16. 22 กรกฏาคม 2559. หน้า 1474 – 1486. 

 



304 

 

  

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 14 ปี 
● ระบบควบคุม 
● ปฏิบัติการระบบควบคุม 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายนิติพงษ์  สมไชยวงค์) 
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  ลําดับที่ 3 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายวิเชษฐ  ทพิย์ประเสริฐ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2544
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2541

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
ไม่มี 

6.2 บทความ 

Wichet Thipprasert and Ekkachai Chaidee. ( 2016) . “ Metal Oxide Surge Arresters 
Modelling in Temporary Overvoltage Conditions” International Journal of Electronics 
and Electrical Engineering (ijeee), Vols. 4 No.2 (April 2016), pp. 146-150. 
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 12 ปี 
● วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
● การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายวิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ) 
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  ลําดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายอนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2558
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2550
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
ค.อ.บ. ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 2546

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

Shinichi Ueda, Arunchai namsorn, Wiwat Tippachon and Anusorn Yodjaiphet.  ( 2016) . 
"Design of multi-function protection system for three phase induction motor" In 
Proceedings of the 3rd Conference on Research and Creative Innovations (CRCI-
2016). Rajamangala University of Technology Lanna, Chiangmai. pp.231-250. 
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6.2 บทความ 
 ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
● ไมโครคอนโทรลเลอร ์

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายอนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร) 
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  ลําดับที่ 5 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายวิวัฒน์ ทิพจร  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2552
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

วิวัฒน์ ทิพจร, ธีระวัฒน์ ผุสดี, กมลชัย ก้ีธนสมบัติ และชนกานต์ อินทร์ขํา. (2557). “อุปกรณ์ป้องกัน
มอเตอร์เหน่ียวนําโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์
คแอน สปารีสอร์ท, กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 2557. หน้า 45 – 48.   
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6.2 บทความ 
 ไม่ม ี

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 14 ปี 
● การออกแบบระบบไฟฟ้า 
● การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
● วงจรไฟฟ้า 1 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายวิวัฒน์  ทพิจร) 
 
  



311 

 

  

       ลําดับที่ 6 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายนพพร พัชรประกิติ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอม
เกล้าธนบุร ี

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 2554 

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2541 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ  

6.1  งานวิจัย  
Patcharaprakiti, N., Treepak, K., Thongpron, J., Somsak, T. and Oranpairoj, K. (2016). 

“ A System Performance Comparison of Solar DC Water Pumping with and 
without Battery Energy Storage. ”  In Proceedings of the 26th Edition of the 
International Photovoltaic Science and Engineering Conference ( PVSEC- 26) , 
pp.1-2. Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, October 24-28, 2016. 
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Kuadkeaw, W., Thongpron, J., Somsak, T. and Patcharaprakiti, N. (2016). “An Energy 
Performance Comparison of SOLAR DC and AC Split Type Air Conditioner. ” 
In Proceedings of the 26th Edition of the International Photovoltaic Science 
and Engineering Conference (PVSEC-26), pp.1-2. Marina Bay Sands Expo and 
Convention Centre, October 24-28, 2016. 

Sunjai, J. , Thongpron, J. , Somsak, T. , Patcharaprakit, N.  and Namin, A.  ( 2016) . 
“Monitoring Energy and Efficiency of Very Small Solar Roof Top Power Systems 
under Different Inverter Models. ”  In Proceedings of the 26th Edition of the 
International Photovoltaic Science and Engineering Conference ( PVSEC- 26) , 
pp.1-2. Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, October 24-28, 2016. 

6.2  บทความ 
 Treephak, K., Thongpron, J., Somsak, D., Saelao, J. and Patcharaprakiti, N. (2015). 

“An Economic Evaluation Comparison of Solar Water Pumping System with 
Engine Pumping System for Rice Cultivation.” Japanese Journal of Applied 
Physics, Vol. 54, Number 8S1, pp. 08KH01-1 - 08KH01-6, July 27, 2015.  

 Saelao, J., Tripak, K. and Patcharaprakiti, N. (2015). “Mathematical Load Modeling 
Based on System Identification of Electrical Energy Consumption of 
Residential Air-Conditioning for DemandResponse Application.” RMUTI 
Journal, Special Issue 1, pp. 381-386 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 
      7.1.1 ระดับปริญญาตรี  14 ปี  

● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1  
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
● อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง  
● การจัดการพลังงานไฟฟ้า 
● โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
● คุณภาพในระบบไฟฟ้ากําลัง 
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      7.1.2  ระดับปริญญาโท  4 ปี  
● พลังงานทดแทนขั้นสูง 
● เทคโนโลยีพลังงาน 
● การจัดการความต้องการพลังงาน 
● ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน 
● วิทยานิพนธ์ 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● เกษม ตรีภาค. 2558. การวิเคราะห์ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส
ตรงที่มีและไม่มีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน. 

● วีระชาติ ขวดแก้ว. 2559. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศกระแสตรงที่ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และเคร่ืองปรับอากาศกระแสสลับแบบแยกส่วนขนาด 12,000BTU. 

      7.2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● เกษม ตรีภาค. 2558. การวิเคราะห์ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส
ตรงที่มีและไม่มีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน. 

 

 
 
                                                                             (ลงช่ือ)        
                (ผูช่้วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ) 
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 ลําดับที่ 7 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร      วิศวกรรมไฟฟ้า      สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า        
2.  ชื่อ – สกุล                    นายวิฑูรย์ พรมม ี      
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์       
5.  ประวัติการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2555 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546 
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2544 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1  งานวิจัย 
 ไม่มี 

6.2  บทความ 
Phuangpornpitak, N. and Prommee, W. (2016). “A Study of Load Demand Forecasting 

Models in Electric Power System Operation and Planning. ”  GMSARN 
International Journal, Vol. 10, No.1, pp.19-24. 
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Prommee, W. and Phuangpornpitak, N. (2016). “Illuminance and Luminance for LED 
Street Light Optic Designs:  Comparison between Big Lens and Small Lens. ” 
GMSARN International Journal, Vol. 10, No. 2, pp.41-46. 

Prommee, W.  and Ongsakul, W. (2016) .  “Multi-Objective Optimal Number of V2G 
and Generation Scheduling Using Improved Self-organizing Hierarchical Particle 
Swarm Optimization.” GMSARN International Journal, Vol. 10, No. 2, pp.47-56. 

Prommee, W.  ( 2014) .  “ The Low Cost LabVIEW Wireless Instrument. ”  Advanced 
Materials Research, Vol. 931-932, pp.937-941.  

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 
      7.1.1 ระดับปริญญาตรี  14 ปี  

● ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม 
● สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
● การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 
● การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
● การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
● คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
● วิศวกรรมส่องสว่าง 

      7.1.2  ระดับปริญญาโท  2 ปี  
● วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากําลัง 

 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● อัครเดช สมเกตุ. 2558. การออกแบบสร้างเครื่องบันทึกความเร็วลม อุณหภูมิและความช้ืน
โดยพลังงานแสงอาทิตย์. 
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      7.2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 

 

 

 (ลงช่ือ)   
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ พรมม)ี 
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       ลําดับที่ 8 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล      นายอนนท์ นําอิน         
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์         
4.  สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร์        
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 2556

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2539

6.  ผลงานทางวิชาการ  
6.1  งานวิจัย  

 อนนท์ นําอิน, จิรพงศ์ ใจหล้า, และ จิรวัฒน์ วันยาม. (2557). การรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อความส่องสว่าง
ไม่ต่อเน่ืองจากหลอดไฟไดโอดเปล่งแสง. ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD2014). ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 
21-23 พฤษภาคม 2557. หน้า D179-D182. 
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Sunjai, J. , Thongpron, J. , Somsak, T. , Patcharaprakit, N. , and Namin, A.  ( 2016) . 
“Monitoring Energy and Efficiency of Very Small Solar Roof Top Power Systems 
under Different Inverter Models. ”  In Proceedings of the 26th Edition of the 
International Photovoltaic Science and Engineering Conference ( PVSEC- 26) , 
pp.1-2. Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, October 24-28, 2016. 

6.2  บทความ 
เอกชัย ชัยดี, สุกัลย์ ยะอู๋, เอกพจน์ ยศแก้ว, และ อนนท์ นําอิน. (2559). “ผลกระทบทางความถ่ี 

ที่มีต่อสมรรถนะการส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 
26 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม). หน้า 173-182. 

เอกชัย ชัยดี, ดุสิต มหิทธิ, และ อนนท์ นําอิน. (2559). “การศึกษาและพัฒนาวงจรส่งกําลังไฟฟ้า 
ไร้สาย” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 (พฤษภาคม-สิงหาคม). หน้า 15-28.  

อภิชาติ ชิดบุรี, อนนท์ นําอิน, กริช แสนสุภา, และ ธีรวัฒน์ กลายเพศ. (2557). “ผลของหลอด
ไดโอดเปล่งแสงร่วมกันสีนํ้าเงิน/สีแดง/สีขาวที่มีต่อการเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือยูคาลิปตัสใน
สภาพปลอดเช้ือ” วารสารแก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3 (กรกฎาคม-กันยายน). หน้า 409-
414.   

อนนท์ นําอิน , เอกพงษ์ สมรัก , กิตติพงษ์ กาศวิบูลย์ , และ จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน . (2556).  
“การวัดลักษณะกระแส-แรงดันของเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้แสงธรรมชาติ” วารสาร มทร.
อีสาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 50-65. 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
“ไม่มี” 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 
      7.1.1 ระดับปริญญาตรี  21 ปี  

● ระบบโฟโตโวลตาอิก  
● หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
● โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

      7.1.2  ระดับปริญญาโท  3 ปี  
● การประยุกต์ใช้งานระบบโฟโตโวลตาอิก 
● เทคโนโลยีพลังงาน 
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● จักรวัฒน์ สญัใจ. 2559. ศึกษาเปรียบเทียบกําลังไฟฟ้า ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้า คุณภาพ
ไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดขนาดไม่เกิน 1.5 กิโลวัตต์. 

      7.2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ไม่มี 

 
 

                                                                (ลงช่ือ) ................................................ 

                                                                                (นายอนนท์ นําอิน) 
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       ลําดับที่ 9 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายนิคม  ธรรมปัญญา  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เชียงราย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

นิคม ธรรมปัญญา, อนนท์  นําอิน และอุดร  อาวาสพรม. (2560). “การหาองค์ประกอบที่เหมาะสม
ในการใช้หลอด LED ทดแทนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เพ่ือลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการ
ปลูกดอกเบญจมาศ (นําร่อง ณ. โครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย)” ใน proceeding การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9  (EENET 
2017).โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี, จันทบุรี. 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. หน้า 345-348. 
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6.2 บทความ 

ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 10 ปี 
● llumination Engineering 

7.2 ประสบการณ์การเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ไม่มี 

 
 
 
 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายนิคม  ธรรมปัญญา) 
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       ล ำดับที่ 10 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ  วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล      นายเอกชัย ชัยดี         
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
4.  สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร์        
5.  ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ  
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2551 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2543 

 
6.  ผลงำนทำงวิชำกำร  

6.1  งำนวิจัย (ผลงำนวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ไม่มี 

 6.2  บทควำม 
เอกชัย ชัยดี, สุกัลย์ ยะอู๋ เอกพจน์ ยศแก้ว และอนนท์ น าอิน. (2559). “ผลกระทบทางความถี่ท่ีมีต่อ

สมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 26 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม). หน้า 173 – 182.  

6.3  หนังสือ / เอกสำรทำงวิชำกำร 
ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 
      7.1.1 ระดับปริญญาตรี  7 ปี  

 - ระบบไฟฟ้ากําลัง  
 - คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
 - วิศวกรรมแสงสว่าง 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      ไม่มี 
                                                                                

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย ชัยดี) 
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  ลําดับที่ 1 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 

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

1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายปณิฐิ  แสนจิตร  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ 

2558

5.2 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2550

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2543

6.  ผลงานทางวิชาการ 
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี)  
ปณิฐิ  แสนจิตร, และอํานาจ ผัดวัง. (2555). “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคํานวณแรงดันตกใน

ระบบไฟฟ้า” ใน proceeding การประชุมเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (EENET2012). ณ โรงแรม  แกรนด์พาราไดซ์, หนองคาย. 3-5 
เมษายน 2555. หน้า 164-167. 
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6.2 บทความ 

วันไชย คําเสน และปณิฐิ  แสนจิตร. (2557). “การแก้ปัญหาการคํานวณค่าพารามิเตอร์สายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับ
พิเศษ. หน้า 34-41. 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 9 ปี 
● การออกแบบระบบไฟฟ้า 
● วิศวกรรมแสงสว่าง 
● วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายปณิฐิ แสนจิตร) 
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  ลําดับที่ 2 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายวันไชย  คําเสน  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

2556

5.2 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2547

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540
 
6.  ผลงานทางวิชาการ  

6.1  งานวิจัย 
วันไชย คําเสน, อํานาจ ผัดวัง, ชูธง สัมมัตตะ, จิรพนธ์ ทาแกง, พงศกร สุรินทร์, และ สรายุทธ มาลัย

พันธ์ุ. (2559). โรงเรือนอบแห้งสับปะรดแช่อ่ิมด้วยรังสีแสงอาทิตย์. ใน proceeding การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพฯ. 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 448-451. 

 



329 

 

  

วันไชย คําเสน และ ชูธง สัมมัตตะ. (2558). การประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างด้วยวงจรแปลงผัน
ไฟฟ้ากระแสสลับ. ใน proceeding การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้ง
ที่ 7 (ECTI-CARD2015). ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง. 8-10 กรกฎาคม 2558. หน้า 414-
417.  

จิรพนธ์ ทาแกง, ชูธง สัมมัตตะ, วันไชย คําเสน, สุทธิพงษ์ สุขมั่น, และ พรหมพัฒน์ วงศ์แก้วมูล. 
(2558). การตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณสิ่งตกค้างในถังไซโลระบบหีบอ้อย บริษัท นํ้าตาล
ทิพย์สุโขทัย. ใน proceeding การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 
(ECTI-CARD2015). ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง. 8-10 กรกฎาคม 2558. หน้า 682-685. 

วันไชย คําเสน. (2557). การหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูงผึ้งเพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบกําลังไฟฟ้าในวงจร
แปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับ .  ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์ค
แอนสปารีสอร์ท, กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 2557. หน้า 341-344. 

จิรพนธ์ ทาแกง และ วันไชย คําเสน. (2557). การจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนด้วยเทคนิคการหาคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดแบบฝูงผึ้ง. ใน proceeding การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ 
มารีไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท, กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 2557. หน้า 1-4. 

ชูธง สัมมัตตะ, วันไชย คําเสน, สุทธิพงษ์ สุขมั่น, และ พรหมพัฒน์ วงศ์แก้วมูล. (2557). ระบบ
ตรวจวัดปริมาณสิ่ งตกค้างในถังไซโลแผนกหีบอ้อย บริษัทน้าตาลทิพย์สุ โขทัย .  ใน 
proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท, กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 
2557. หน้า 448-451.  

Summatta, C., Khamsen, W., Pilikeaw, A. and Deeon, S. (2016). “Design and Analysis of 
2-out-of-3 Voters Sensing in Electrical Power Drive System.”  In Proceedings of 
the 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, 
Telecommunication Technology ( ECTI- CON2016) , The Imperial Mae Ping Hotel, 
Chiang Mai, Thailand, June 28-July 1, 2016, pp.1-4. 

Summatta, C., Khamsen, W., Pilikeaw, A. and Deeon, S. (2016). “Design and Simulation 
of Relay Drive Circuit for Safe Operation Order. ”  In Proceeding of the 
International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial 
Applications 2016 ( ICoMEIA2016) , Songkhla, Thailand, August 10- 12, 2016, 
pp.030031-1-030031-8. 
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Takeang, C. and Khamsen, W. (2016). “Modified Bee Colony Optimization for Solving 
Economic Dispatch Problem.”In Proceeding of the 2nd International Conference 
on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2016), Phuket, Thailand, 
April 21-23, 2016, pp.184-189. 

Khamsen, W.  ( 2 0 15 ) .  “ Solving the Relativity and Performance of Transmission Line 
Model with Computer Program.”In Proceeding of the 5th Rajamangala University 
of Technology International Conference (5 th RMUTIC) , Ayothaya, Thailand, July 
23-25, 2015, pp.59-67. 

Khamsen, W., Summatta, C. , Takeang, C. and Pruksawan, E. (2015). “Segregation of 
Pattavia Pineapple Juiciness by Microwave.”In Proceeding of the 5th Rajamangala 
University of Technology International Conference ( 5 th RMUTIC) , Ayothaya, 
Thailand, July 23-25, 2015, pp.129-135. 

6.2  บทความ 
จิรพนธ์ ทาแกง และ วันไชย คําเสน. (2559). การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนด้วยเทคนิคการหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้ง. วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปีที่ 9, ฉบับที่ 2. (กรกฏาคม-ธันวาคม 
2559): หน้า 1-10. 

วันไชย คําเสน และ ปณิฐิ แสนจิตร. (2557). “การแก้ปัญหาการคํานวณค่าพารามิเตอร์สายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ฉบับ
พิเศษ. หน้า 34-41. 

Khamsen, W. and Takeang, C. (2016). “Hybrid of Lamda and Bee Colony Optimization 
for Solving Economic DispatchEconomic Dispatch. ”  Journal of Przeglad 
Elektrotechniczny, Vol. 2016, No. 9, September 2016, pp.220-223, 

Khamsen, W., Aurasopon, A. and Boonchuay, C. (2014). “Optimal Switching Pattern for 
PWM AC- AC Converter Using Bee Colony Optimization. ”  Journal of Power 
Electronics, Vol. 14, No. 2, March 2014, pp.362-368. 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 12 ปี 
● การส่งและจ่ายกําลังไฟฟ้า 
● การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 
● การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
● การออกแบบระบบไฟฟ้า 
● โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
● ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลัง 
● อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง 
● ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลงั 

7.1.2 ระดับปริญญาโท 4 ปี 
● วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากาลัง 
● การจําลองวงจรแปลงผันกําลงั และการควบคุม 
● การจ่ายโหลดอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากําลัง 

          
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

● จิราพนธ์ ทาแกง. 2558. การปรับเปลี่ยนอัลกริทึมการหาคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดของวิธีฝูงผึ้ง
เพ่ือแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด. 

      7.2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

● ปณิฐิ แสนจิตร. 2558. การมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบไม่สมมาตรโดยใช้วิธีฝูงผึ้งสําหรับวงจร
เอซีชอปเปอร์. 

  ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
● จิราพนธ์ ทาแกง. 2558. การปรับเปลี่ยนอัลกริทึมการหาคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดของวิธีฝูงผึ้ง

เพ่ือแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด. 

 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายวันไชย  คําเสน)  
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ลําดับที่ 3 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายเกษม  ตรภีาค  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.ม.
ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า 

2558
2550 

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2541

6.  ผลงานทางวิชาการ 
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
เกษม ตรีภาค, นพพร พัชรประกิติ และจีรวรรณ แซ่เล้า. (2557). “การประเมินความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับระบบสูบนํ้าด้วยเครื่องยนต์ สําหรับการ
เพาะปลูกข้าว” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์คแอน สปารีสอร์ท, กระบ่ี. 26-
28 มีนาคม 2557. หน้า 329-332. 
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เกษม ตรีภาค, นพพร พัชรประกิติ, ประเสริฐ แซ่ย่าง, พิพัฒน์ แช่มช่ืน และทิชากร ไตยะ. (2557). ใน 
proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์คแอน สปารีสอร์ท, กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 2557. 
หน้า 245-248. 

6.2 บทความ 
Treephak, K., Thongpron, J., Somsak, D., Saelao, J. and Patcharaprakiti, N. (2015). “An 

Economic Evaluation Comparison of Solar Water Pumping System with Engine 
Pumping System for Rice Cultivation.” Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 
54, Number 8S1, pp. 08KH01-1 - 08KH01-6, July 27, 2015. 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 9 ปี 
● การออกแบบระบบไฟฟ้า 
● การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 

 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายเกษม  ตรีภาค) 
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  ลําดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายอํานาจ  ผัดวัง  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.2 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2550

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตตาก 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี)  

อํานาจ ผัดวัง และจิรพนธ์ ทาแกง. (2558). “การออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบ เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าแบบขดลวดและสนามแม่เหล็กหมุนสวนทางกัน” ใน proceeding การประชุมวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD2015). ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, 
ตรัง. 8-10 กรกฎาคม 2558. หน้า 95-98. 
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อํานาจ ผัดวัง, ชูธง สัมมัตตะ และเสกสรรค์ เจียรสุวรรณ. (2558). “เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสําหรับวิธี
ธาราบําบัด”ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET2015). ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา, 
ชลบุรี. 27-29 พฤษภาคม 2558. หน้า 532-535. 

จิรพนธ์ ทาแกง และอํานาจ ผัดวัง. (2558). “การออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบ เครื่องคัดนํ้าหนัก
สับปะรดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ”. ใน proceeding การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 (RCCON2015). 
ณ โรงแรมเวียงอินทร์, เชียงราย. 23-24 มีนาคม 2558. หน้า 1037-1040. 

จิรพนธ์ ทาแกง และ อํานาจ ผัดวัง. (2556). “การเปรียบเทียบการทํางานมอเตอร์ชุดคอยล์เย็นใน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขณะทํางานปกติและใช้พลังงานแบบผสมผสาน” ใน 
proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 5 (EENET2013). ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า, ประจวบคีรีขันธ์. 27-29 
มีนาคม 2556. หน้า 409-412. 

6.2 บทความ 
 ไม่ม ี

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 12 ปี 
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
● ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
● การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
● โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์

ไม่มี 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายอํานาจ  ผัดวัง) 
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  ลําดับที่ 5 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายจิรพนธ์ ทาแกง  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.ม.
ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า 

2558
2550 

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

วันไชย  คําเสน, อํานาจ ผัดวัง, ชูธง สัมมัตตะ, จิรพนธ์ ทาแกง, พงศกร สุรินทร์ และสรายุทธ มาลัย
พันธ์ุ.  (2559). “โรงเรือนอบแห้งสับปะรดแช่อ่ิมด้วยรังสีแสงอาทิตย์” ใน proceeding การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 4 -5 
กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 448-451. 
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จิรพนธ์ ทาแกง, พงศกร ศรีสูงเนิน, ก้องภพ คําวงศ์ และลิขิต วงค์คีนี. (2558). “การสร้างเครื่อง
ทดสอบอัตราส่วนและข้ัวหม้อแปลง” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET2015). ณ โรงแรมเอ-วัน 
เดอะ รอยัล ครูส พัทยา, ชลบุรี. 27-29 พฤษภาคม 2558. หน้า 528-531. 

Chiraphon Takeang and Wanchai Khamsen. (2016). “Modified Bee Colony Optimization 
for Solving Economic Dispatch Problem.” In Proceeding of the 2nd International 
Conference on Engineering Science and Innovative Technology ( ESIT 2 0 16 ) .  
Phuket, Thailand. April 21 – 23, 2015. pp. 184-189. 

Wanchai Khamsen, Chuthong  Summatta, Chiraphon  Takeang and Eakkathas  
Pruksawan.  (2015). “Segregation of Pattavia Pineapple Juiciness by Microwave.”  
In Proceeding of the 5 th Rajamangala University of Technology International 
Conference (5th RMUTIC). Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
Huntra campus, Phranakhon  Si Ayutthaya, Thailand. July 23-25 2014. pp. 129-
135. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
● วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
● วงจรดิจิตอลและการออกแบบ 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายจิรพนธ์ ทาแกง) 
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ลําดับที่ 6 
 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. ชื่อ – สกุล นายประสงค์ วงศ์ชัยบุตร  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2555

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ค.อ.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2545

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร และ ชูธงสัมมัตตะ.(2560) “เครื่องวัดละบันทึกค่าพลังงานสําหรับระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9  (EENET 2017).โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี, 
จันทบุรี. 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. หน้า 626-629. 
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ชูธงสัมมัตตะ, ระดับ กันแก้ว, วิทวัส กาโมทย, สถาพร อินทร์แก้ง และ ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร.(2560) 
“เครื่องวัดมุมการเคลื่อนไหวสําหรับการกายภาพบําบัด” ใน proceeding การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9  (EENET 2017).
โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี, จันทบุรี. 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. หน้า 622-625. 

ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร. (2558) “การพัฒนาโปรแกรมช่วยติดต้ังจานดาวเทียมบนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอยด์” ใน proceeding การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 
(ECTI –CARD 2017). ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน, เลย. 8-10 กรกฎาคม 2558. 
หน้า 566 – 568 

เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ และ ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร. (2557). “การพัฒนารถเข็นปรับยืนควบคุมด้วย
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET2014). ณ มารีไทม์ ปาร์คแอน สปารีสอร์ท
, กระบ่ี. 26-28 มีนาคม 2557. หน้า 477 – 480. 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 ระดับปริญญาตรี 5ปี  

● การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
● ไมโครโปรเซสเซอร์ 
● ดิจิตอล 

   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

                                       
(ลงช่ือ) ......................................................... 

        (นายประสงค์ วงศ์ชัยบุตร) 
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ลําดับที่ 1 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

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

1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายวรรณกร  พรหมอารีย์  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2550

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศน์ 

วศ.บ.
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2546
2539 

6.  ผลงานทางวิชาการ 
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไตรรัตน์ ปะทิ, วรรณกร  พรหมอารีย์, และอรรนนท์ บัวศรี. (2557). “การควบคุมตําแหน่งของเตียง
ผู้ป่วยและระบบฝึกกายภาพบําบัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” ใน proceeding การประชุม
วิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 8. อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. วันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 884–
892. 
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วรรณกร  พรหมอารีย์.  (2555). “กังหันนํ้าเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์” ใน proceeding การ
ประชุมสัมมนาวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วันที่ 18–20 
ธันวาคม 2555. หน้า 9–15.   

อรรนนท์ บัวศรี, วรรณกร  พรหมอารีย์, และประภาส คันทะรักษา. (2555). “มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนํา
สามเฟสแบบเชิงเส้นชนิดสเตเตอร์เด่ียว” ใน proceeding การประชุมสัมมนาวิชาการ
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วันที่ 18–20 ธันวาคม 2555. หน้า 447–
451. 

6.2 บทความ 

ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 9 ปี 
● วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
● ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
● การออกแบบระบบไฟฟ้า  

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายวรรณกร  พรหมอารีย์) 
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  ลําดับที่ 2 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายไพโรจน์  ปิยรังสรรค ์  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

วศ.บ.
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2546
2537 

 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

Piyarungsan, P. and Buasre, A. (2016). “Harmonic Reduction Technique in Three-Phase 
PWM AC- AC Converter using Particle Swarm Optimization” .  International 
Conference Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium 2016. 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi.  Udorn Thani, Thailand, 
Decenber 1-4, 2016. pp. 122-127.    
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6.2 บทความ 

ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 8 ปี 
● วงจรไฟฟ้า 
● เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
● อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 

 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายไพโรจน์  ปิยรังสรรค์) 
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  ลําดับที่ 3 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

2556

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

อส.บ. เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง 

2543

6.  ผลงานทางวิชาการ  
6.1  งานวิจัย  
 ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์, ศักด์ิชัย รินทร์แก้ว, สิทธิชัย งามแปลง, และ นัธชัย ป้องมาลี. (2559). 

การศึกษาและออกแบบระบบเคร่ืองตรวจสอบและเตือนภัยนํ้าท่วมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ควบคุมด้วยสมองกลฝังตัวขนาดเล็ก. ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (E-NETT 12th). ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว, 
พิษณุโลก. 8-10 มิถุนายน 2559. หน้า 1241-1244. 
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 ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ และ สายชล ชุดเจือจีน. (2558). การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ขนาดเล็กในระบบปรับความสมดุลแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดแบบอนุกรม 6 โวลต์ 2 เซลล์สําหรับ
พาหนะไฟฟ้า. ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่7 (EENET2015). ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา, 
ชลบุรี. 27-29 พฤษภาคม 2558. หน้า 628-631. 

 เอกวิทย์ ปัญญายอง , เดชนรินทร์ วงค์พรหม , พงษ์นิรันดร์ เฉียบแหลม , และ ชาญยุทธ์  
กาญจนพิบูลย์. (2558). การออกแบบและสร้างระบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
พร้ อมแสดงค่ าการ ใ ช้พลั ง งานแบบดิจิ ตอลพิ กัดกํ าลั ง  6 .3  kVA ควบคุม ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาประหยัด. ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (E-NETT2015). ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ, ชลบุรี. 
17-19 มิถุนายน 2558. หน้า 795-800. 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี    

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 
      ระดับปริญญาตรี  9 ปี  

● ไมโครโปรเซสเซอร ์
● การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า    

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ไม่มี  
 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์) 
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  ลําดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายอรรนนท์  บัวศรี  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2556
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาเขตตาก 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
ไตรรัตน์ ปะทิ, วรรณกร พรหมอารีย์, และอรรนนท์ บัวศรี. (2557). “การควบคุมตําแหน่งของเตียง

ผู้ป่วยและระบบฝึกกายภาพบําบัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” ใน proceeding การประชุม
วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8. อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. วันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 884–
892. 
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อรรนนท์ บัวศรี, วรรณกร พรหมอารีย์, และประภาส คันทะรักษา. (2555). “มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนํา
สามเฟสแบบเชิงเส้นชนิดสเตเตอร์เด่ียว” ใน proceeding การประชุมสัมมนาวิชาการ
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วันที่ 18–20 ธันวาคม 2555. หน้า 447–
451. 

Piyarungsan, P. and Buasre, A. (2016). “Harmonic Reduction Technique in Three-Phase 
PWM AC-AC Converter using Particle Swarm Optimization” In Proceedings of the 
International Conference Eco- Energy and Materials Science and Engineering 
Symposium 2016, Udorn Thani, Thailand. December 1-4,  2016. pp. 122-127. 

6.2 บทความ 
ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 11 ปี 
● ระบบควบคุม 
● คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
● การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
● การขับเคลื่อนไฟฟ้า 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่มี 

 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายอรรนนท์  บัวศรี) 
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  ลําดับที่ 5 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
2.  ชื่อ – สกุล นายไตรรัตน์  ปะทิ  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เขตพ้ืนที่ตาก 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2550

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไตรรัตน์ ปะทิ. (2559). “การสร้างเครื่องผลิตโอโซนสําหรับเพ่ิมค่าออกซิเจนในนํ้าด้วยเทคนิค
ไฟฟ้าแรงสูงจากหม้อแปลงฟลายแบคสําหรับบ่อเพาะเลี้ยงปลา” ใน proceeding การประชุม
วิชาการการ มศว วิจัย ครั้งที่ 9. ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร. วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559. หน้า 717–
726.   
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ไตรรัตน์ ปะทิ และวรรณกร พรหมอารีย์. (2559). “การพัฒนาเคร่ืองอบแห้งชาและสมุนไพรควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ใน proceeding การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รี
สอร์ท แอนด์สปา, ภูเก็ต. วันที่ 25–27 พฤษภาคม 2559. หน้า 637–640. 

ไตรรัตน์ ปะทิ และวรรณกร พรหมอารีย์. (2558). “การออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบฉนวนแข็ง
ด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง พิกัด 10 kV สําหรับใช้เป็นชุดทดลองในห้องปฏิบัติการระบบ
ไฟฟ้ากําลัง” ใน proceeding การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EENET2015). ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา, ชลบุรี. 
27-29 พฤษภาคม 2558. หน้า 508–511. 

6.2 บทความ 

Trirath Pati, Krischonme Bhumkittipich, ( 2 0 1 3 ) .  “ Performance Study of Micro Hydro 
Turbine and PV for Electricity Generator, Case Study:  Bunnasopit School, Nan 
Province,”, The Journal of Energy Procedia, Volume 34, 2013, Pages 235-242.  

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี
 

7. ประสบการณท์างวิชาการ 
7.1 ประสบการณก์ารสอน 

ระดับปริญญาตรี 7 ปี 
● โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
● หัวข้อเลือกทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 
● การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 
● โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

7.2 ประสบการณก์ารเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานพินธ ์
ไม่ม ี
 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
 (นายไตรรัตน์  ปะทิ) 
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ภาคผนวก ญ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1. องค์ความรู้พืน้ฐานที่จําเป็นสําหรบัทุกสาขาวิชาชีพ 
1. องค์ความรู้ที่ เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่นําเสนอระบบต่าง ๆ 
ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจําลอง ระบบ
ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่น ๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่าง ๆ มา
กระทํา 

3. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทาง
ความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเน่ืองทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่
อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ
สสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆ ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเน้ือหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนสําหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 
เน้ือหาความรู้ซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วย
เทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เน้ือหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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8. องค์ความรู้ที่ เ ก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกต์ใช้งานที่
เก่ียวเน่ืองทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า) 

เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8
1) กลุ่มความรูด้้านพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and Electronics 

Engineering) 
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า x    x x   

ENGEE142 สนาามแม่เหล็กไฟฟ้า     x x   

ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ       x  

ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 x x  x  x x  

ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 x x  x  x x  

ENGEE105 การฝึกเบ้ืองต้นทางวิศวกรรม  x  x  x   

ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า x     x x  

ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า x        

ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า      x   

ENGEE103 หลกัมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า     x x   

ENGEE104 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า      x   

ENGEE140 ระเบียบวิธีเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม x        

ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม   x 

ENGEL106 วงจรดิจิทัล      x   

2) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, Instrument 

and Control System) 
ENGEE113 ระบบควบคุม x     x   

ENGEE150 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม      x   

ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    x  x   

ENGEE114 ปฏิบัติการระบบควบคุม      X   

ENGEE133 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์    x  x   

ENGEE115 ระบบควบคุมกระบวนการ      x   

ENGEE132 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้    x  x   

ENGEE139 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า x     x   
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เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8
3) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลือ่น (Energy Conversion and 

Transportation) 
ENGEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1  x   x x   

ENGEE109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2  x   x x   

ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กําลงั x    x x   

ENGEE111 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง      x   

ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า     x x   

ENGEE134 พลังงานทดแทน    x  x   x 

ENGEE135 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ     x    

ENGEE122 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลัง      x   

ENGEE116 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์      x   

ENGEE137 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบรถราง     x x   

ENGEE138 ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง     x x   

4) กลุ่มความรูด้้านระบบไฟฟ้ากําลงั วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงู และมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา้ 
(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 
ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลัง      x   

ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง      x   

ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า     x  x  

ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง    x  x   

ENGEE143 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า    x  x   

ENGEE144 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า   x x  x   

ENGEE117 โรงต้นกําลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย   x  x    

ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง     x    

ENGEE119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง x     x   

ENGEE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง      x   

ENGEE122 คุณภาพระบบไฟฟ้ากําลัง     x x   

ENGEE123 เสถียรภาพและสภาวะช่ัวครู่ในระบบไฟฟ้ากําลัง      x   

ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน      x   

ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า      x   
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เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8
ENGEE128 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์      x x  

ENGEE129 การตรวจสอบและประมาณราคางานติดต้ังไฟฟ้า      x   

ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบํารุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า      x   

ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน     x x   

ENGEE141 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า      x x  

ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า     x x   

ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า      x x   
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม) 

เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8
1) กลุ่มความรูด้้านพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and Electronics 

Engineering) 
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า x    x x   

ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า x        

ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    x  x   

ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า      x   

ENGEE115 ระบบควบคุม x     x   

ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า x x  x  x   

ENGEL101 สัญญาณและระบบ x     x   

ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      x   

ENGEL106 วงจรดิจิทัล      x   

ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 x     x   

ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 x   x 

ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า x     x x  

2) กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)        

ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร x    x x   

ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย x     x   

ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล x     x   

ENGEE207 การสื่อสารทางแสง x     x   

ENGEE209 การสื่อสารเคลื่อนที่ x     x   

ENGEE210 การสื่อสารบรอดแบนด์ x     x   

ENGEE216 การออกแบบวงจรความถ่ีสูง x     x   

ENGEE225 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม x     x   

3) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)        

ENGEE208 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั x     x   

ENGEE224 การประมวลผลสญัญาณแสงในการสื่อสาร x     x   

4) กลุ่มความรูด้้านอุปกรณส์ือ่สารและการส่งสัญญาณ 
(Communication Devices and Transmission) 
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เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8
ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร x     x   

ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ x     x   

ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ x     x   

ENGEE219 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์ x     x   

ENGEE221 วิศวกรรมโทรศัพท์ x     x   

5) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย 
(Communication Systems and Networking) 

       

ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 x     x   

ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 x     x   

ENGEE215 การสื่อสารโครงขา่ยคอมพิวเตอร์ x   x x  

ENGEE216 การออกแบบวงจรความถ่ีสูง x     x   

ENGEE217 การออกแบบระบบข่ายสาย x     x x  

ENGEE218 การวางแผนและการจัดการเครือข่ายการสื่อสาร x     x x  

ENGEE220 ระบบการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง      x x  

ENGEE222 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ x     x   

ENGEE223 เทคโนโลยีเรดาร์ x     x   
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ภาคผนวก ฎ 

รายละเอียด มคอ.1 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
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  มคอ.๑ 

๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
  
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
 ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร 
 ชื่อสาขาวิชา  

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 
(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)  
(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรม

โทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคมุ หรือ 

วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(๖) วิศวกรรมเคร่ืองกล 
(๗) วิศวกรรมโยธา 
(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๙) วิศวกรรมเคมี 
(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 
(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 
(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 
(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

  (๑๗)  วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ  
    
๒. ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
    วศ.บ.  
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering 
     B.Eng.  
 
หมายเหต ุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรู

เปนหลัก สวนชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบัน 
อุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ัน หากชื่อปริญญาและหรือ
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  มคอ.๑ 

๒ 

ชื่อสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด แตกตางจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมี
ผลการเรียนรูสอดคลองกับชื่อปริญญาน้ันๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 

  
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพ
ที่เก่ียวของ ทั้งน้ีพ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ  

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวชิายอย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ขึ้นอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ  

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา 
(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร 
เชน International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education 
(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากร
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการ
ของสังคมและพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพาตนเอง และ
ลดการนําเขาเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ซึ่งเปนองคความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทาง
วิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปน้ี 

 
๑) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง  

   (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
๒) องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองในดานกลศาสตร  

   (Mechanics)  
๓) องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล  

   (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
๔) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ  

   (Chemistry and Materials)  
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  มคอ.๑ 

๓ 

๕) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางพลังงาน  
   (Energy)  
๖) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

   (Electricity and Electronics) 
๗) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ   

   (System Management)    
๘) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดลอม  

   (Biology Health and Environment) 
 
องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน
พ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการ
เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ที่มากระทํา 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง
ความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหา
ความรูที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 
 องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรูที่เก่ียวของกับ
พลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเน้ือหาท่ีเก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 
หมายถึง เน้ือหาความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา 
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง 
เน้ือหาความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  
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องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 
Environment)  หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงาน
ที่เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

 
 รูปที่ ๓.๑  แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมี
องคความรูพ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวย
กรอบเสนทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรู
ตางๆ ดังที่กลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูขึ้นกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประ
ในรูปที่ ๓.๑) โดยมีสัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนที่
แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่
แตกตางกันเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร
ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร 
และกลศาสตรของไหล 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่อง 
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การบริหารจัดการระบบ 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา  
สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

+ 
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หมายเหตุ  ๑) สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเน้ือหาของสาขาวิชา
ตางๆ ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของผสมผสานเขา
ดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพน้ันๆ  

 ๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปน
สําคัญ สวนรายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละ
หัวขอที่เก่ียวของไดในอนาคต 

 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ  

๔.๒ มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

๔.๓ มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

๔.๔ คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน

เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน 

๔.๖ มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค 
ในการติดตอส่ือสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี  

 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
  มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 
  ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต  

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
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(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 
สังคมและสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 
 ๕.๒ ความรู  

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือ

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 
 ๕.๓ ทักษะทางปญญา   

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
  

๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
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(๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(๕) มี จิตสํ านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน  และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

 
 ๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต   

ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
(๕) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได  

๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิศวกร (Council of Engineer)  

 
๗. โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/
หรือวิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวม
ทั้งหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 
สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร ภาษา และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาท่ีหลากหลาย ทั้ง
ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี  
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(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาที่ เปนความรู พ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของ
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซึ่งอาจเปนการฝกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เชน 
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต  
  วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
  วิชาเฉพาะดาน*    
 - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
 หมายเหตุ  * เปนไปตามองคประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร  
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา  

เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูที่เปนสาระสําคัญของ
ลักษณะสาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟา

สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูใน
สวนนี้เกิดจากการบูรณาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและ
เอกลักษณของสถาบัน 

 
หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่เก่ียวของกับไฟฟา 

มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร
ในแขนงวิชายอยตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ 
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มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระ
ความรูในแขนงวิชายอยบางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยชื่อของ
สาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตามลักษณะของสาระความรูที่บูรณาการ 

 
๘.๒ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลงั) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
     Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 
๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 

Transportation) 
๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

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

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
    Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 
๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 
๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and Transmission) 
๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย (Communication Systems and Networking) 

 
๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 
๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

 
๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)  
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
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๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

 
๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering)  
๓) กลุมความรูดานวศิวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

 
๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)  
๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems)  
๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance)  
๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management) 
๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 
๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

 
๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering)  
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering)  
๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 
๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental System and Management) 

 
๘.๑๑ สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)   
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 
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๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 
๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

 
๘.๑๒ สาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล   
๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 
๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

 
๘.๑๓ สาขาวชิาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design)  
๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing)  
๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering)  
๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering)  
๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics)  
 

๘.๑๔ สาขาวชิาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต 
๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

 
 ๘.๑๕ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

๑)  กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)     
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)  
๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)  
๔) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials 

Engineering Techniques)  
 

๘.๑๖ สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
๓) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities) 
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๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management 
and Food Safety) 

 
๘.๑๗ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
๓) กลุมความรูดานส่ิงแวดลอม (Environment) 
๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  

 ๙.๑ กลยุทธการสอน   
 การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
วิชา โดยแสดงการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไป
ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ ใหเห็น
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง 
เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย
ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย 
นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  
 นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนตางๆ เหลาน้ี จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา 
มีความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผูอ่ืน ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป
ในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียด
เปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน 
การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารย

371



  มคอ.๑ 

๑๓ 

และผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวย
ขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอน
อาจทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการ
หรือไม เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการ
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงาน
หลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘    

ขอ ๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต  
 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังน้ี 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศกึษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปน้ี 

๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  
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๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเปน
อาจารยพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเทา  
๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๑๑.๒ การเทยีบโอนผลการเรียนรู  
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบขอบังคับ

ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ
สาขาวิชาที่กําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 
๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
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๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ 
มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเคร่ืองมืออุปกรณ 
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ
การใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงาน
ที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ต 
และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอน
ที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังน้ัน ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ
ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเคร่ืองมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม  

ทั้งน้ี ทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากน้ี การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให
เปนไปตาม  

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย 
มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  

 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน 
เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนด 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชาน้ี ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย
มีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม     

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ   

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 
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(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู     
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ        

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร                

เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  
 สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ 
มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฏิบัติ  
 กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังนี้ 
 ๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ
ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 
 ๒) สถาบันแตงตั ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา    
ที่เก่ียวของ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน  หากเปนหลักสูตรที่เก่ียวของกับวิศวกรรมควบคุม 
ใหมีผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามท่ี
กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 ๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒) นั้น 
ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา
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และปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจ
จะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
 ๔)  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ใหชัดเจน 
 ๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
 ๗) เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
 ๘) เม่ือส้ินสดุการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๙) เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป 
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๑๙ 

๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯได
เปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
 ๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  
 ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป 
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไป
ตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษาน้ันจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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๑๘. ภาคผนวก 
 

๑๘.๑ เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร  
 เน้ือหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตางๆ 
(ขอ ๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวางเน้ือหา
ความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง
ดังตอไปน้ี 
 

๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวศิวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรม ไฟฟากําลัง / ไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส / ระบบวัดคุม/
วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

 
หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่

เก่ียวของกับไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับ
การบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕) เขาดวยกัน ซึ่ง
หลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมีโครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะใน
สาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาความรูในหลักสูตรจึงขึ้นกับเอกลักษณของ 
แตละหลักสูตร ทั้งน้ีสามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการ
มุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 
๑๘.๑.๒ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Circuits and Devices) 

X   X  X   
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(๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  
(Electrical Measurement and Instruments) 

X    X X 
  

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม  
(Control System Modeling, Analysis and Design) 

X X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขบัเคลื่อน 
เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง  วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง  
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X   

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Analysis) X    X X   
การออกแบบ การประมาณการ และการติดต้ังทางไฟฟา  
(Electrical System Design, Estimation and Installation) 

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X   

 
๑๘.๑.๓ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม)  

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   
อิเล็กทรอนิกส (Electronics) X   X  X   
สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร 
การส่ือสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital Communications) X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 
สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   
อุปกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices and Circuits) X   X  X   
สายอากาศและการกระจายคล่ืน (Antenna and Wave Propagation) X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย         

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X    X X X  
การส่ือสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networking) X     X X  
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๑๘.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   
วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อนาล็อกและดิจิตอล) X    X X   
วงจรรวมพ้ืนฐานแบบอนาล็อก    X  X   
วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบอนาล็อก X    X X   
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(อนาล็อกและดิจิตอล) และการดาํเนินกรรมวธีิสัญญาณ 
การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   
ระบบควบคุมเชิงเสน (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   
เครื่องจักรกลไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X   X X   
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตวั 
ส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา X   X X X   
ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 
๑๘.๑.๕ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑)  กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
       (Basic Electrical and Electronics Engineering) 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)  X    X X   
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and Devices)  X   X X X   
วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and Microprocessors) X     X   

(๒)  กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
การวัด (Measurements)  X X X   X   
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) หรือ X  X X  X   
เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  
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(๓)  กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 
สัญญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   
การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   
ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems)  X     X   

(๔)  กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  
การส่ือสารขอมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) หรือ X     X X  

ซอฟตแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕)  กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  X      X  
การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)   X X   X X  

 
๑๘.๑.๖ สาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 
กลศาสตร X X  X     
การออกแบบเคร่ืองจักรกล X X  X     
พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X    X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   
เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   
อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   
การเขียนโปรแกรมการควบคุม X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 
กระบวนการผลิต    X   X  
การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   
ผลิตภัณฑ  X  X  X X  
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๑๘.๑.๗ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล  
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชงิกล  (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  
ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       
ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) X X       
วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     
กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials) X X  X X    
กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  
การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนยานยนตหรือเคร่ืองจักรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    
อุณหพลศาสตร  (Thermodynamics) X  X  X    
การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    
การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปล่ียนรูปของพลังงาน  
(Energy and Energy Conversion) 

X  X  X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)      X   
ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      
การควบคุมระบบ (System Control) X      X  

 
๑๘.๑.๘ สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต  
ชุดตนกําลัง (Propulsion unit)   X X X X X    
ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    
ระบบบังคับเล้ียว (Steering system) X X       
ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     
โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต (Vehicle body) X X X X     

383



  มคอ.๑ 

๒๕ 

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles);  
ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for vehicles);  
ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 
พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนท่ีของยานยนต (Fundamentals of vehicle dynamics) X X       
การวิเคราะหการส่ันสะเทือนยานยนต (Ride analysis);  
การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering analysis); 

X X       

 
๑๘.๑.๙ สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 
เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   
กลศาสตร X X       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและนํ้า (Soil and Water Engineering) 
กลศาสตรของไหล X  X      
ระบบที่เกี่ยวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 
กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 
อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 
อาคารทางการเกษตรและระบบท่ีเกี่ยวของ X X X   X   

 
๑๘.๑.๑๐ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวัสดแุละกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 
การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
การศึกษาและออกแบบระบบงาน    X X   X  X X 
ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย X X X X X X X X 
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(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ X      X  
การจัดการคุณภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม   X   X X  X  
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ  
      (Production and Operations Management) 
การวางแผนและควบคุมการผลิต   X      X  
การวิจัยดําเนินงาน X      X  
การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ  X      X  
การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  
การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
      (Integration of Industrial Engineering Techniques) 
การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 
๑๘.๑.๑๑ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 
วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ  
(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ X      X  
การบริหารงานกอสราง หรือ X      X  
วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X X X   X X 
วิศวกรรมทาง หรือ X X X X   X  
วิศวกรรมขนสง X      X  
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 ๑๘.๑.๑๒ สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี   
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคม ี
ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances) X  X X     
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X X X    
จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      
การถายโอนความรอน (Heat Transfer) X  X  X    
การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     
การออกแบบกระบวนการ (Process Design) X  X X   X  
การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) X  X X   X  
การควบคุมกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
ความปลอดภัย (Safety)       X  
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  
ส่ิงแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๓ สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและนํ้าเสีย    

(Water and Wastewater Engineering) 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย   
(Water and wastewater treatment processes) 

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(Solid Waste and Hazardous Waste  Engineering)  

การจัดการขยะมูลฝอย  
(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 
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(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพษิทางอากาศ  มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน  
(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ  
(Air pollution control) 

X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการส่ันสะเทือน  
(Noise and vibration control) 

X X  X X  X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม  
(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการส่ิงแวดลอม 
(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๔ สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน  
(Surface Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน  
(Underground Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 
การแยกแรดวยวิธีกายภาพ  
(Mineral Processing by Physical Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี  
(Mineral Processing by Chemical Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 
วิศวกรรมวัตถุระเบิดและการระเบิดหิน  
(Explosive Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศลิาวศิวกรรม 
ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X  X     
ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร 
เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร  
(Mine Economics and Mine Management) 

X      X  
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๑๘.๑.๑๕ สาขาวิชาวศิวกรรมวัสด ุ
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวสัดุ (Nature of Materials) 
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of Materials) X X X X  X   
การเส่ือมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลติวัสดุ (Materials Processing) 
กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of Materials)  X X X X  X X 
อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) X  X X X    
จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวสัดุ (Material Analysis and Testing) 
การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) X X X X  X   
การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   
การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis of Materials) X X  X     

(๔)  กลุมการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมวัสด ุ 
        (Integration of Materials Engineering Techniques) 
การออกแบบและเลือกใชวัสดุ (Material Selection and Design) X X X X X X X X 
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

 
หมายเหต ุกรอบเน้ือหาความรูนี้ สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ที่เนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 
๑๘.๑.๑๖ สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร 

(Basic Knowledge of Food Engineering) 
วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร   
(Food Sciences and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    
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(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 
(Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร  
(Unit Operations and Food Processing) 

X  X X X  X X 

การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X   
การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ (Measurement and Automatic Control) X  X   X   
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานเครื่องจกัรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต 
(Food Processing Machines and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) X X  X     
การออกแบบเคร่ืองจักรกลอาหารและตนกําลัง  
(Food Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    
หลักการออกแบบเครื่องจักรอยางถูกสุขลักษณะ  
(Hygienic Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร 
(System Management and Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม   
(Engineering Economics and Statistics) 

X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  
(Quality Control in Food Industry) 

   X   X X 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม  
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment System) 

  X X   X X 

 
๑๘.๑.๑๗ สาขาวิชาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
     (Basics in Bioprocess Engineering) 
การคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรม (Basic Calculations in Engineering) X  X X X    
วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

(๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลติ (Manufacturing Processes) 
ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 
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จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    
กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control) X  X   X   
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment) X X X X X   X 
เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม (Environmental Biotechnology)       X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance)       X X 
ความปลอดภัย (Safety)       X  
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 
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