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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ: :   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ :   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ :   ปีการศึกษา 2564 
 

ส่วนที ่1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

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

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเตม็ภำษำไทย  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อย่อภำษำไทย  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ชื่อเตม็ภำษำอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering  (Electrical  Engineering) 

        ชื่อย่อภำษำอังกฤษ     :    B.Eng. (Electrical  Engineering) 
 
3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย  : ไม่มี  
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ :  ไม่มี 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ สู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพ เป็นนัก
ปฏิบัติเชิงรุก และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาชีพ 
 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        4.2.1  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ในการประกอบอาชีพ 
 4.2.2  ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
 4.2.3  ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ 
 4.2.4  ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีทักษะทางปัญญา มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีความใฝ่เรียนรู้
ที่จะพัฒนาตนเอง  
 4.2.5  ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี และท างานร่วมกับบุคคล
อื่นได้ 
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5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
5.1. ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  คือในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเท่า

กับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

ไม่มี 
 
6. แผนกำรศึกษำ 

แผนกำรศึกษำท่ี 1 : แผนกำรศึกษำส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 หรือ ปวช. 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
ศษท110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศษท402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
ศษท507 รู้ไทย รักษไ์ทย 3(3-0-6) 
ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
คม.205 เคม ี 3(2-3-5) 
คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-3-1) 

รวม 18(16-6-34) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
ศษท101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
ศษท102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ศษท401 สมาร์ทเกษม 3(3-0-6) 
ศษท603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวนั  2(1-2-3) 
คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส.210 ฟิสิกส ์1 3(2-3-5) 
วอ.102 กระบวนการผลติขั้นพ้ืนฐานส าหรบัวิศวกร 1(0-3-1) 

รวม 18(15-8-33) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
ศษท111 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผูป้ระกอบการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4) 
คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม         3(2-3-5) 
วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 

รวม 18(15-9-33) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น       3(2-3-5) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6) 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) 

รวม 18(17-3-35) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   3(3-0-6) 
วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.393 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 16(15-3-31) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน       1(0-3-1) 
วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.356 การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(3-0-6) 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 15(11-12-26) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ีฤดูร้อน 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม      0(0-40-0) 

รวม 0(0-40-0) 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได ้ 3(2-3-5) 
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1) 
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 14(11-9-25) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน    3(3-0-6) 
วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 
วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า    1(0-3-1) 
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3) 
xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 13(9-12-22) 
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แผนกำรศึกษำท่ี 2 : แผนกำรศึกษำส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4) 
คณ.109 แคลคูลสั 1   3(3-0-6) 
คม.205 เคม ี 3(2-3-5) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม               3(2-3-5) 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     3(3-0-6) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   
วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  3(3-0-6) 

 รวม      20(18-6-38) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า       1(0-3-1) 
วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                                                            3(3-0-6)   

 วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 รวม 18(13-15-31) 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) 
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า                      3(3-0-6) 
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-1) 

วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน           1(0-3-1) 
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(3-0-6) 

 รวม     20(17-9-37) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(3-0-6) 
วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
วฟ.356 การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
วฟ.393 ระบบควบคมุ      3(3-0-6) 

วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1) 
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      1(0-3-1) 

 รวม    20(17-9-37) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ีฤดูร้อน 
ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม    0(0-40-0) 

 รวม     0(0-40-0) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได้  3(2-3-5) 
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 
วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม             1(0-3-1) 
วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรม ไฟฟ้า    1(0-3-1) 
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง         3(3-0-6) 
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม             3(0-9-3) 

 รวม 17(11-18-28) 
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7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 
หลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พร้อมระบุรายวิชา

และจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาในแต่ละหมวดได้ดังนี้ 
    7.1 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                                         30 หน่วยกิต       ขอเทียบโอน 28 หน่วยกิต 

  1) รายวิชาบังคับ    9 หน่วยกิต ขอเทียบโอน   9 หน่วยกิต 
  2) รายวิชาเลือก    16 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 14 หน่วยกิต 
     1. กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร        3 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน  3  หน่วยกิต 
     2. กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
             และการเป็นผู้ประกอบการ        3 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน  3  หน่วยกิต 
 3. กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต        2 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน  0  หน่วยกิต 

  4. กลุ่มสาระพลเมืองโลก        3 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน  3  หน่วยกิต 
  5. กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์           3 หน่วยกิต   ขอเทียบโอน  3  หน่วยกิต 
  6. กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ      2 หน่วยกิต     ขอเทียบโอน  2  หน่วยกิต 
   3) รายวิชาเลือกอิสระ        5 หน่วยกิต     ขอเทียบโอน  5  หน่วยกิต 

7.2 หมวดวิชำเฉพำะ   94 หน่วยกิต       ขอเทียบโอน  1  หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   31 หน่วยกิต ขอเทียบโอน  1  หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ   53 หน่วยกิต ขอเทียบโอน  0  หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก       10 หน่วยกิต ขอเทียบโอน  0  หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชำเลือกเสรี       6 หน่วยกิต     ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน  35 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                         130 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตคงเหลือ  95 หน่วยกิต 

 
8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

8.1 สถำนภำพของหลักสูตร 
  1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   ท าการปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  2) ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

8.2 กำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  1) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2563  เมื่อ วันท่ี 4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 
  2) ได้รับอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 
2564 
  3) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมได้รับทราบหลักสูตรโดยผ่านระบบ  CHECO  เมื่อ
วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 รหัสหลักสูตร 25331801100265  
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9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งบริหำร (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง พ.ศ. 2530 – ปัจจุบนั) 

ดร.วัลลภ  สุวรรณด ี อธิการบด ี พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน 
 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

 
ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1  อาจารย์ ดร.ชาติ  ฤทธ์ิหิรัญ ประธานหลักสตูร  086-946-3697 chart.rit@kbu.ac.th 
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต  เจรญิ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  081-850-2542 anuchit.cha@kbu.ac.th 
3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉนวน  เอื้อการณ ์ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  089-928-1021 chanuan.uak@kbu.ac.th 
4  รองศาสตราจารย์วิญญู  แสวงสินกสิกิจ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   089-895-0539 winyu.saw@kbu.ac.th 
5  ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ธรรม  เกิดส าอางค์ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  081-434-4506 nathum.koe@kbu.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

1.1 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือผู้ทีม่ีความรู้   
ตามทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนด หรือเทียบเท่า 
 1.2 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาไฟฟ้าก าลังหรือเทียบเท่า  โดยวิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558   
 1.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558   
 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แสดงแผนการรับเข้านักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี โดย
ได้แสดงเป็นจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสามารถรับได้ในแต่ละปีการศึกษา 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงที่ 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 
 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering Knowledge)                  
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหาค าตอบ 
ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณ.208  แคลคลูัส 3 
 
 
 
2. ฟส.210  ฟิสิกส์ 1 
 
 
 
3. วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

  เส้นตรง  ระนาบและพื้นผิวในสเปส 3 มิติ  
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร   
และการประยุกต์  การแปลงลาปลาซ อนุกรม
และอินทิกรัลฟูริเยร์ และการประยุกต์ 
  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง เกร็ ง  
สมบัติทางกลของวัสดุ  กลศาสตร์ของไหล  
ความร้อน  การแกว่ง  กลศาสตร์ของคลื่น  
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี 
  ค าจ ากัดความและหน่วย  องค์ประกอบใน
วงจรไฟฟ้า  คุณสมบัติของตัวต้านทาน  ตัว
เหนี่ยวน าและตัวเก็บประจุ  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  
กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  เทคนิคการ
วิเคราะห์วงจร  การวิเคราะห์โหนดและเมช  
หลักการทับซ้อน  ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์
ตัน  การวิเคราะห์สภาวะช่ัวครู่ในวงจรอันดับ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม(Engineering  Knowledge) 
(ต่อ) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหาค าตอบ 
ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

3. วฟ.225 (ต่อ) 
 
4. วฟ.233  วงจรดิจิทัลและ 
               วงจรตรรก 
 
 
 
 
 
 

หนึ่งและอันดับสอง  เฟสเซอร์ไดอะแกรม  การ
วิเคราะห์ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ  ระบบสามเฟส     
  ระบบตัวเลข  รหัส  พิชคณิตบูลีนและการออก 
แบบวงจรลอจิก  แผนผังคาร์โน  วงจรเข้ารหัส  
วงจรถอดรหัส  วงจรมัลติเพล็กซ์  ฟลิปฟลอป   
วงจรนับ   ชิฟรีจิสเตอร์   การออกแบบวงจร 
ลอจิก  โดยใช้ ควินแมคคัสกี้  การออกแบบ
วงจรลอจิก โดยใช้การมัลติเพิลเอาต์พุต  การ
ออกแบบวงจรซีเควนเชียล   

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพือ่ให้ได้ข้อสรุป ของ
ปัญหาที่มีนัยส าคญั โดยใช้ หลักการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรม 
ศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.334  สนามแม่เหล็ก 
               ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.341  อิเล็กทรอนิกส์  
               ก าลัง 
 
 
 
 
 
3. วฟ.346  วิเคราะห์ระบบ 
               ไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 

  สนามไฟฟ้าสถิต ความเข้มสนามไฟฟ้า และ
ความหนาแน่นของเส้นแรงไฟฟ้า  กฎของเกาส์ 
และทถษฎีไดเวอร์เจนซ์ ศักย์ไฟฟ้า และเกรเดีย
นต์ของศักย์ไฟฟ้า ตัวน าและไดอิเล็กตรกิ ความจุ
ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กระแสการพาและกระแส
การน า ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุ
แม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า กฎของแอมแปร์ เคิร์ล
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ข อ ง ส โ ต ก ส์  แ ร ง ที่ เ กิ ด จ า ก
สนามแม่เหล็ก แรงบิดภายในสนามแม่เหลก็ สาร
แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและความเหนี่ยวน าทาง
แม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และแรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน า กระแสกระจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี
แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์  และ
เง่ือนไขขอบเขต คลื่นระนาบ ท่อน าคลื่น คลื่น
มิลลิเมตร การแพร่กระจายคลื่น ตัวแบบการ
แพร่กระจายคลื่นวิทยุ ค่าก าลังสูญเสียตามวิถี 
แนะน าการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย และการระบุต าแหน่ง
ภายในอาคาร 
  คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
หลักการท างานของวงจรแปลงผัน การเปลี่ยน
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  การ
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  การ
เปลี่ยนระดับและความถี่ของแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับ  การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ  
  ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้าก าลัง  โครงสร้าง
ระบบไฟฟ้าก าลัง  การผลิต  การส่ง  จ าหน่าย
และการใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูป
ก าลังไฟฟ้าและการแปลงพารามิเตอร์ในระบบ
ไฟฟ้าก าลัง  พื้นฐานการค านวณโหลดโฟวล์แบบ
ต่างๆ  การท างานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้า
ก าลัง  การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
ก าลัง  พื้นฐานการค านวณความผิดพร่องแบบ
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2  กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) (ต่อ) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพือ่ให้ได้ข้อสรุป ของ
ปัญหาที่มีนัยส าคญั โดยใช้ หลักการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรม 
ศาสตร ์

3. วฟ.346 (ต่อ)   
 
 
 
4. วฟ.393  ระบบควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่างๆ  องค์ประกอบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้า
ก าลัง   
  สัญญาณและระบบ  แบบจ าลองทางคณิต 
ศาสตร์ ของระบบควบคุม  ฟังก์ชันถ่ายโอน  
ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง     การ
จ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่    
การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตาม
เวลาที่ต่อเนื่องทางเวลาในโดเมนเวลา  การ
ควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด  การ
ควบคุมแบบป้อนกลับ  ชนิดของตัวควบคุมแบบ
ป้อนกลับ  วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรม
ที่ซับซ้อน และออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวน 
การ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กับข้อพิจารณา
ทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.338  การออกแบบ 
               ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.353  พลังงานหมุน 
               เวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.431 การป้องกันระบบ 
              ไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แนวคิดในการออกแบบระบบพื้นฐาน  รหัส
และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและสายเคเบิล  ช่อง
เดินสาย การค านวณโหลด  อุปกรณ์ไฟฟ้า   การ
ปรับปรุง ตัวประกอบก าลัง   และการออกแบบ
วงจรตัวเก็บประจุขนาน    การออกแบบวงจร
แสงสว่างและอุปกรณ์  การ   ออกแบบวงจร
มอเตอร์  โหลดและสายป้อนและการก าหนด
วงจรเมนไฟฟ้า  ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน 
การค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบการต่อลงดิน
ส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
  ระบบของพลังงาน  และแหล่งพลังงานหมุน 
เวียน ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียน  
ความแตกต่างของพลังงานหมุนเวียน และ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน   พลังงานแสง 
อาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงาน
ความร้ อนใต้พิภพ  พลั ง งานก๊ าซ ชีวมวล  
พลังงานจากขยะ พลังงานคลื่น  เซลล์เช้ือเพลิง  
และการเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด  และ
นโยบายของพลังงานหมุนเวียน  ด้านเศรษฐ 
ศาสตร์ 
  หลักการเบื้องต้นของการป้องกันระบบก าลัง 
หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง   และ
อุปกรณ์ระบบป้องกัน  การป้องกันกระแสเกิน
และความผิดพร่องต่อลงดิน  การป้องกันโดย
การวัดผลต่าง  การป้องกันสายส่งโดยการใช้
รีเลย์วัดระยะทาง และไพล๊อตรีเลย์ การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันในเขตบัส ระบบ
ศูนย์สั่งการรวม การควบคุมและเฝ้าดูการส่งจ่าย
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3  กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of Solutions) (ต่อ)   
 

3. วฟ.431 (ต่อ) 
 
4. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 

และการป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกัน
แบบดิจิทัลเบื้องต้น 
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัย
และวธิีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การ
วิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูล การ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.317  สัมมนาและ 
               รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 
 

  วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและ
รายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและ
หนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและ
จัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การ
น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ 
หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง  วิ ธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการ
น าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจาก
วิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟัง
การบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา  
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
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4 
 

กำรสืบค้น (Investigation) (ต่อ) 
 

3. วฟ.471 (ต่อ)  ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 
ใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลอง
ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงข้อจ ากัด
ของเครื่องมือต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.219  เขียนแบบ 
               วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.226  ปฏิบัติการ 
               วงจรไฟฟ้า 
3. วฟ.228  ปฏิบัติการ 
               พื้นฐานทาง 
               วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
4. วฟ.356  การเช่ือมต่อ 
               ไมโครคอนโทรล 
               เลอร์ส าหรับ 
               วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
5. วฟ.359  ปฏิบัติการการ 
               แปรสภาพ 
               พลังงานกลไฟฟ้า  
6. วฟ.394  ปฏิบัติการระบบ 
               ควบคุม 
 
 
 

  การร่างวงจรไฟฟ้าเครื่องวัด ก าหนดขนาด 
และการเขียนค่าสัญลักษณ ์ ตามมาตรฐานสากล 
และมาตรฐานไทย และการแสดงไดอะแกรม
วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การแสดง
ด้วยรูปภาพ  แสดงการเดินสาย  การเขียนวงจร
เดี่ยว  การเขียนผังวงจร  การเขียนไดอะแกรม
เป็นล าดับขึ้นไป  การเขียนแบบแสดงส่วน 
ประกอบ  และรายละเอียดของ ระบบสายส่ง
ไฟฟ้า  ระบบสายจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า  แบบ
แสดงดวงไฟแสงสว่าง  วงจรย่อย  แนะน าการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ออโตแคต  วิสิโอ  และ 
เทคโนโลยี BIM 
  ปฏิบัติการซึ่ งมี เนื้ อหาสอดคล้องกับวิชา 
วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยสัญลักษณ์ ข้อก าหนด 
ด้านการติดตั้งและการบ ารุงรักษาในระบบไฟฟ้า 
เช่น การฝึกเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าความปลอดภัย 
พื้นฐานส าหรับวิศวกรไฟฟ้า   รวมถึงการใช้
เครื่องมือวัดพื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้า   การ
บัดกรีและออกแบบลายปริ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์  
การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ด้วยแมกเนติก  
การควบคุมตามล าดับขั้นส าหรับงานอุตสาห 
กรรมการผลิต 
  การศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอน 
โทรลเลอร์ การบริหารจัดการหน่วย ความจ า  
ชุดค าสั่ง การอินเตอร์รัพท์  การแปลงสัญญาณ
แอนะล๊อกเป็นดิจิทัล  การแปลงสัญญาณดิจิทัล
เป็นแอนะล๊อก การสร้างสัญญาณมอดูเลตความ
กว้างพลัส์ การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การ
ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานด้าน
วิศวกรรม  และปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  ปฏิบัติการซึ่ งมี เนื้ อหาสอดคล้องกับวิชา 
วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
 

  การใช้งานและโครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการ
จ าลอง  การแก้สมการเมตริก   การจ าลองระบบ
ควบคุมแบบลูปปิดและแบบลูปเปิด  การหา
ค าตอบของฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์และ
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5 
 

กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
(ต่อ)  
 
 
 
 

6. วฟ.394 (ต่อ)  
 
 
 
7. วฟ.432  ปฏิบัติการ 
               ป้องกันระบบ 
               ไฟฟ้าก าลัง 

ออกแบบระบบควบคุมทางเวลา  และความถี่
ด้วยเทคนิคพล็อตทางเดินรากโบ๊ดพล็อตการ
วิเคราะห์  วิเคราะห์ หาเสถียรภาพของระบบ 
 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา วฟ.431 
การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ 
ได้รับ มาประเมินประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทาง
สังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

1. วฟ.338  การออกแบบ 
               ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. วฟ.431  การป้องกัน 
               ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.433  วิศวกรรมไฟฟ้า 
               แรงสูง 

  แนวคิดในการออกแบบระบบพื้นฐาน  รหัส
และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ช่องเดิน 
สาย การค านวณโหลด  อุปกรณ์ไฟฟ้า การ
ปรับปรุง ตัวประกอบก าลัง   และการออกแบบ
วงจรตัวเก็บประจุขนาน    การออกแบบวงจร
แสงสว่างและอุปกรณ์  การออกแบบวงจร
มอเตอร์  โหลดและสายป้อนและการก าหนด
วงจรเมนไฟฟ้า  ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน 
การค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบการต่อลงดิน
ส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
  หลักการเบื้องต้นของการป้องกันระบบก าลัง 
หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง   และ
อุปกรณ์ระบบป้องกัน  การป้องกันกระแสเกิน
และความผิดพร่องต่อลงดิน  การป้องกันโดย
การวัดผลต่าง  การป้องกันสายส่งโดยการใช้
รีเลย์วัดระยะทาง และไพล๊อตรีเลย์ การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันในเขตบัส ระบบ
ศูนย์สั่งการรวม การควบคุมและเฝ้าดูการส่งจ่าย
และการป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกัน
แบบดิจิทัลเบื้องต้น 
  การใช้ไฟฟ้าแรงสูงในระบบก าลังและแรงดัน
เกินในระบบก าลัง การก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงเพื่อ
การทดสอบ เทคนิคการวัด ไฟฟ้ าแร งสู ง 
ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน     
การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซ 
ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบ
ไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การประสาน
สัมพันธ์ฉนวน 

7 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหางาน
ทางวิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และสามารถแสดงความรู้และความจ าเป็นของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 

1. วฟ.346  วิเคราะห์ระบบ 
               ไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 

  ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้าก าลัง  โครงสร้าง
ระบบไฟฟ้าก าลัง  การผลิต  การส่ง  จ าหน่าย
และการใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูป
ก าลังไฟฟ้าและการแปลงพารามิเตอร์ในระบบ
ไฟฟ้าก าลัง  พื้นฐานการค านวณโหลดโฟวล์แบบ
ต่างๆ  การท างานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้า
ก าลัง  การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
ก าลัง  พื้นฐานการค านวณความผิดพร่องแบบ
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7 
 

สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) (ต่อ) 
 

1. วฟ.346 (ต่อ) 
 
 
 
2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 

ต่างๆ  องค์ประกอบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้า
ก าลัง  
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.338  การออกแบบ 
               ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.490  การฝึกงาน 
               วิศวกรรม 
 

  แนวคิดในการออกแบบระบบพื้นฐาน  รหัส
และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ช่องเดิน 
สาย การค านวณโหลด  อุปกรณ์ไฟฟ้า การ
ปรับปรุง ตัวประกอบก าลัง   และการออกแบบ
วงจรตัวเก็บประจุขนาน    การออกแบบวงจร
แสงสว่างและอุปกรณ์  การออกแบบวงจร
มอเตอร์  โหลดและสายป้อนและการก าหนด
วงจรเมนไฟฟ้า  ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน 
การค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบการต่อลงดิน
ส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
  การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   ไม่น้อยกว่า 300 
ช่ัวโมง  โดยนักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงาน
และหน่วยงานส่งใบแสดงผลการประเมินตาม
แบบท่ีคณะฯก าหนด  โดยมีการประเมินผล เป็น
ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) 

9 
 
 
 

กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual 
and Team work) 

1. วฟ.317  สัมมนาและ 
               รายงาน 
 
 

 วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและ
รายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและ
หนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและ
จัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การ
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9 - ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ 
ท างานเดี่ยว และการท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ 
ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

1. วฟ.317 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 

น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ 
หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง  วิ ธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการ
น าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจาก
วิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟัง
การบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา  
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ 
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่าง มี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ 
สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.219  เขียนแบบ 
               วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.317  สัมมนาและ 
               รายงาน 
 
 
 

การร่างวงจรไฟฟ้า  เครื่องวัด ก าหนดขนาดและ
การเขียนค่าสัญลักษณ์  ตามมาตรฐานสากล 
และมาตรฐานไทย และการแสดงไดอะแกรม
วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การแสดง
ด้วยรูปภาพ  แสดงการเดินสาย  การเขียนวงจร
เดี่ยว  การเขียนผังวงจร  การเขียนไดอะแกรม
เป็นล าดับขึ้นไป  การเขียนแบบแสดงส่วน 
ประกอบ  และรายละเอียดของ ระบบสายส่ง
ไฟฟ้า  ระบบสายจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า  แบบ
แสดงดวงไฟแสงสว่าง  วงจรย่อย  แนะน าการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ออโตแคต  วิสิโอ  และ 
เทคโนโลยี BIM 
   วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและ
รายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและ
หนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและ
จัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การ
น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

10 กำรสื่อสำร (Communication) (ต่อ) 
 

2. วฟ.317 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 
 
 
 
4. วก.107  การเขียนแบบ 
               วิศวกรรม 
 

หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง  วิ ธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการ
น าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจาก
วิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟัง
การบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา  
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  การเขียนตัวอักษร  เรขาคณิตประยุกต์  ภาพ
ฉายออร์โธกราฟฟิก  ภาพออร์โธกราฟฟิก การ
เขียนภาพและการอ่านแบบออร์โธกราฟฟิก  
การก าหนดขนาด  แบบและเครื่องมือทางกล
ต่างๆ  การเขียนเส้นโค้ง  ฟิลเลต  และแชมเฟอร์  
การเขียนแบบรูเจาะและรูคว้าน  สลักเกลียว
แบบใช้แท็ปและแบบใช้ดาย์  สปริง สลัก  ลิ่ม  
หมุดย้ า  การเขียนแบบแสดงช้ินส่วน  การเขียน
แบบสเก็ตภาพร่างด้วยมือ และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบทาง
วิศวกรรม 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการ
ทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้
ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการท างาน ความ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.353  พลังงาน 
               หมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ระบบของพลั งงาน   และแหล่ งพลั งงาน
หมุ น เ วี ยน   ศั กยภาพของแหล่ งพลั ง งาน
หมุนเวียน  ความแตกต่างของพลังงานหมุนเวียน 
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน   พลังงาน
แสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  
พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานก๊าซชีวมวล  
พลังงานจากขยะ พลังงานคลื่น  เซลล์เช้ือเพลิง  
และการเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด  และ
นโยบายของพลังงานหมุนเวียน  ด้านเศรษฐ 
ศาสตร์ 
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project 
Management and Finance) (ต่อ) 
 

2. วฟ.470 (ต่อ) 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 

หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว 
เพื่อให้สามารถการปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ 
สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

1. วฟ.317  สัมมนาและ 
               รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 

  วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและ
รายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและ
หนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและ
จัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การ
น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ 
หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง  วิ ธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการ
น าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจาก
วิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟัง
การบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา 
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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3.2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Sydney Accord 
ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อนิยามและใช้ ขั้นตอน งาน 
กระบวนการ ระบบงานหรือวิธีการทาง วิศวกรรม 

1. คณ.208  แคลคลูัส 3 
 
 
 
2. ฟส.210  ฟิสิกส์ 1 
 
 
 
3. วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วฟ.233  วงจรดิจิทัลและ 
               วงจรตรรก 
 

  เส้นตรง  ระนาบและพื้นผิวในสเปส 3 มิติ  
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร   
และการประยุกต์  การแปลงลาปลาซ อนุกรม
และอินทิกรัลฟูริเยร์ และการประยุกต์ 
  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง เกร็ ง  
สมบัติทางกลของวัสดุ  กลศาสตร์ของไหล  
ความร้อน  การแกว่ง  กลศาสตร์ของคลื่น  
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี 
  ค าจ ากัดความและหน่วย  องค์ประกอบใน
วงจรไฟฟ้า  คุณสมบัติของตัวต้านทาน  ตัว
เหนี่ยวน าและตัวเก็บประจุ  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  
กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  เทคนิคการ
วิเคราะห์วงจร  การวิเคราะห์โหนดและเมช  
หลักการทับซ้อน  ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์
ตัน  การวิเคราะห์สภาวะช่ัวครู่ในวงจรอันดับ
หนึ่งและอันดับสอง  เฟสเซอร์ไดอะแกรม  การ
วิเคราะห์ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ  ระบบสามเฟส     
  ระบบตัวเลข  รหัส  พิชคณิตบูลีนและการออก 
แบบวงจรลอจิก  แผนผังคาร์โน  วงจรเข้ารหัส  
วงจรถอดรหัส  วงจรมัลติเพล็กซ์  ฟลิปฟลอป   
วงจรนับ   ชิฟรีจิสเตอร์   การออกแบบวงจร 
ลอจิก  โดยใช้ ควินแมคคัสกี้  การออกแบบ
วงจรลอจิก โดยใช้การมัลติเพิลเอาต์พุต  การ
ออกแบบวงจรซีเควนเชียล 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปของ 
ปัญหาที่มีนัยส าคัญ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และ 
อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมตามสาขาความช านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.334  สนามแม่เหล็ก 
               ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สนามไฟฟ้าสถิต ความเข้มสนามไฟฟ้า และ
ความหนาแน่นของเส้นแรงไฟฟ้า  กฎของเกาส์ 
และทถษฎีไดเวอร์เจนซ์ ศักย์ไฟฟ้า และเกรเดีย
นต์ของศักย์ไฟฟ้า ตัวน าและไดอิเล็กตรกิ ความจุ
ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กระแสการพาและกระแส
การน า ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุ
แม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า กฎของแอมแปร์ เคิร์ล
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ข อ ง ส โ ต ก ส์  แ ร ง ที่ เ กิ ด จ า ก
สนามแม่เหล็ก แรงบิดภายในสนามแม่เหลก็ สาร
แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและความเหนี่ยวน าทาง
แม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และแรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน า กระแสกระจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี
แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์  และ
เง่ือนไขขอบเขต คลื่นระนาบ ท่อน าคลื่น คลื่น
มิลลิเมตร การแพร่กระจายคลื่น ตัวแบบการ
แพร่กระจายคลื่นวิทยุ ค่าก าลังสูญเสียตามวิถี 
แนะน าการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
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2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
(ต่อ)  

1. วฟ.334 (ต่อ) 
 
2. วฟ.341  อิเล็กทรอนิกส์  
               ก าลัง 
 
 
 
 
 
3. วฟ.346  วิเคราะห์ระบบ 
               ไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วฟ.393  ระบบควบคุม 

เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย และการระบุต าแหน่ง
ภายในอาคาร 
  คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
หลักการท างานของวงจรแปลงผัน การเปลี่ยน
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  การ
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  การ
เปลี่ยนระดับและความถี่ของแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับ  การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ  
  ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้าก าลัง  โครงสร้าง
ระบบไฟฟ้าก าลัง  การผลิต  การส่ง  จ าหน่าย
และการใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูป
ก าลังไฟฟ้าและการแปลงพารามิเตอร์ในระบบ
ไฟฟ้าก าลัง  พื้นฐานการค านวณโหลดโฟวล์แบบ
ต่างๆ  การท างานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้า
ก าลัง  การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
ก าลัง  พื้นฐานการค านวณความผิดพร่องแบบ
ต่างๆ  องค์ประกอบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้า
ก าลัง   
  สัญญาณและระบบ  แบบจ าลองทางคณิต 
ศาสตร์ ของระบบควบคุม  ฟังก์ชันถ่ายโอน  
ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง     การ
จ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่    
การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตาม
เวลาที่ต่อเนื่องทางเวลาในโดเมนเวลา  การ
ควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด  การ
ควบคุมแบบป้อนกลับ  ชนิดของตัวควบคุมแบบ
ป้อนกลับ  วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรออกแบบ/พัฒนำหำ ค ำตอบของปัญหำ 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง เทคโน 
โลยีวิศวกรรมทั่วไป และมีส่วนช่วย ออกแบบระบบ 
ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับข้อพิจารณา ทางด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.338  การออกแบบ 
               ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.353  พลังงานหมุน 
               เวียน 
 

  แนวคิดในการออกแบบระบบพื้นฐาน  รหัส
และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า   สายไฟฟ้าและสายเคเบิล   ช่อง
เดินสาย  การค านวณโหลด    อุปกรณ์ไฟฟ้า   
การปรับปรุง ตัวประกอบก าลัง   และการ
ออกแบบวงจรตัว เก็บประจุขนาน    การ
ออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์  การ   
ออกแบบวงจรมอเตอร์  โหลดและสายป้อนและ
การก าหนดวงจร เมนไฟฟ้ า   ร ะบบจ่ าย
ก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจร  
ระบบการต่อลงดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
  ระบบของพลังงาน  และแหล่งพลังงานหมุน 
เวียน  ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียน  
ความแตกต่างของพลังงานหมุนเวี ยน และ
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3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำ ค ำตอบของปัญหำ 
(Design/Development of Solutions) 
(ต่อ) 

2. วฟ.353 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.431  การป้องกันระบบ 
               ไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. วฟ.470  การศึกษาโครง  
                 งานวิศวกรรม  

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน   พลังงานแสง 
อาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงาน
ความร้ อนใต้พิภพ  พลั ง งานก๊ าซ ชีวมวล  
พลังงานจากขยะ พลังงานคลื่น  เซลล์เช้ือเพลิง  
และการเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด  และ
นโยบายของพลังงานหมุนเวียน  ด้านเศรษฐ 
ศาสตร์ 
  หลักการเบื้องต้นของการป้องกันระบบก าลัง 
หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง   และ
อุปกรณ์ระบบป้องกัน  การป้องกันกระแสเกิน
และความผิดพร่องต่อลงดิน  การป้องกันโดย
การวัดผลต่าง  การป้องกันสายส่งโดยการใช้
รีเลย์วัดระยะทาง และไพล๊อตรีเลย์ การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันในเขตบัส ระบบ
ศูนย์สั่งการรวม การควบคุมและเฝ้าดูการส่งจ่าย
และการป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกัน
แบบดิจิทัลเบื้องต้น 
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ 
ปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไป จากการก าหนด ต าแหน่ง 
การค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล การ สืบค้นทางเอกสาร 
การออกแบบการทดสอบและ ทดลองเพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่เชื่อถือได้ 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.317  สัมมนาและ 
               รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและ
รายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและ
หนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและ
จัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การ
น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ 
หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง  วิ ธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการ
น าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจาก
วิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟัง
การบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา  
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4 กำรสืบค้น (Investigation) (ต่อ) 
 

2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 

  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และใช้
เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลอง
ของงานทางวิศวกรรมทั่วไปท่ีเข้าใจถึง ข้อจ ากัดของ
เครื่องมือต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.219  เขียนแบบ 
               วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.226  ปฏิบัติการ 
               วงจรไฟฟ้า 
3. วฟ.228  ปฏิบัติการ 
               พื้นฐานทาง 
               วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การร่างวงจรไฟฟ้า  เครื่องวัด ก าหนดขนาด
และการเขียนค่าสัญลักษณ ์ ตามมาตรฐานสากล 
และมาตรฐานไทย และการแสดงไดอะแกรม
วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การแสดง
ด้วยรูปภาพ  แสดงการเดินสาย  การเขียนวงจร
เดี่ยว  การเขียนผังวงจร  การเขียนไดอะแกรม
เป็นล าดับขึ้นไป  การเขียนแบบแสดงส่วน 
ประกอบ  และรายละเอียดของ ระบบสายส่ง
ไฟฟ้า  ระบบสายจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า  แบบ
แสดงดวงไฟแสงสว่าง  วงจรย่อย  แนะน าการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ออโตแคต  วิสิโอ  และ 
เทคโนโลยี BIM 
  ปฏิบัติการซึ่ งมี เนื้ อหาสอดคล้องกับวิชา 
วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยสัญลักษณ์ ข้อก าหนด 
ด้านการติดตั้งและการบ ารุงรักษาในระบบไฟฟ้า 
เช่น การฝึกเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าความปลอดภัย 
พื้นฐานส าหรับวิศวกรไฟฟ้า         รวมถึงการใช้
เครื่องมือวัดพื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้า   การ
บัดกรีและออกแบบลายปริ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์  
การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ด้วยแมกเนติก  
การควบคุมตามล าดับขั้นส าหรับงานอุตสาห 
กรรมการผลิต 
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5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
(ต่อ) 
 

4. วฟ.356  การเช่ือมต่อ 
               ไมโครคอนโทรล 
               เลอร์ส าหรับ 
               วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
5. วฟ.359  ปฏิบัติการการ 
               แปรสภาพ 
               พลังงานกล 
               ไฟฟ้า 
 

6. วฟ.394  ปฏิบัติการระบบ 
               ควบคุม 
 
 
 
 
 
 

7. วฟ.432  ปฏิบัติการ 
               ป้องกันระบบ 
               ไฟฟ้าก าลัง 

  การศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอน 
โทรลเลอร์ การบริหารจัดการหน่วย ความจ า  
ชุดค าสั่ง การอินเตอร์รัพท์  การแปลงสัญญาณ
แอนะล๊อกเป็นดิจิทัล  การแปลงสัญญาณดิจิทัล
เป็นแอนะล๊อก การสร้างสัญญาณมอดูเลตความ
กว้างพลัส์ การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การ
ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานด้าน
วิศวกรรม  และปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  ปฏิบัติการซึ่ งมี เนื้ อหาสอดคล้องกับวิชา 
วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
 
 
  การใช้งานและโครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการ
จ าลอง  การแก้สมการเมตริก   การจ าลองระบบ
ควบคุมแบบลูปปิดและแบบลูปเปิด  การหา
ค าตอบของฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบควบคุมทางเวลา  และความถี่
ด้วยเทคนิคพล็อตทางเดินรากโบ๊ดพล็อตการ
วิเคราะห์  วิเคราะห์ หาเสถียรภาพของระบบ 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา วฟ.431 
การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิศวกรและสังคม (The Engineer and 
Society) 
- สามารถแสดงว่ามีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ 
ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพใน ระดับ
เทคโนโลยีวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.338  การออกแบบ 
               ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. วฟ.431  การป้องกัน 
               ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 

  แนวคิดในการออกแบบระบบพื้นฐาน  รหัส
และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ช่องเดิน 
สาย การค านวณโหลด  อุปกรณ์ไฟฟ้า การ
ปรับปรุง ตัวประกอบก าลัง   และการออกแบบ
วงจรตัวเก็บประจุขนาน    การออกแบบวงจร
แสงสว่างและอุปกรณ์  การออกแบบวงจร
มอเตอร์  โหลดและสายป้อนและการก าหนด
วงจรเมนไฟฟ้า  ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน 
การค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบการต่อลงดิน
ส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
  หลักการเบื้องต้นของการป้องกันระบบก าลัง 
หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง   และ
อุปกรณ์ระบบป้องกัน  การป้องกันกระแสเกิน
และความผิดพร่องต่อลงดิน  การป้องกันโดย
การวัดผลต่าง  การป้องกันสายส่งโดยการใช้
รีเลย์วัดระยะทาง และไพล๊อตรีเลย์ การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันในเขตบัส ระบบ
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6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and 
Society) (ต่อ) 
 

2. วฟ.431 (ต่อ) 
 
 
3. วฟ.433  วิศวกรรมไฟฟ้า 
               แรงสูง 

ศูนย์สั่งการรวม การควบคุมและเฝ้าดูการส่งจ่าย
และการป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกัน
แบบดิจิทัลเบื้องต้น 
  การใช้ไฟฟ้าแรงสูงในระบบก าลังและแรงดัน
เกินในระบบก าลัง การก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงเพื่อ
การทดสอบ เทคนิคการวัด ไฟฟ้ าแร งสู ง 
ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน     
การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซ 
ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบ
ไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การประสาน
สัมพันธ์ฉนวน 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหา 
งานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมในบริบทของสังคม 
และ สิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้และ 
ความจ าเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. วฟ.346  วิเคราะห์ระบบ 
               ไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 

  ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้าก าลัง  โครงสร้าง
ระบบไฟฟ้าก าลัง  การผลิต  การส่ง  จ าหน่าย
และการใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูป
ก าลังไฟฟ้าและการแปลงพารามิเตอร์ในระบบ
ไฟฟ้าก าลัง  พื้นฐานการค านวณโหลดโฟวล์แบบ
ต่างๆ  การท างานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้า
ก าลัง  การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
ก าลัง  พื้นฐานการค านวณความผิดพร่องแบบ
ต่างๆ  องค์ประกอบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้า
ก าลัง  
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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8 
 

จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- มีความเข้าใจและมีส านึกรับผิดชอบต่อการ มาตร 
ฐานปฏิบัติวิชาชีพในระดับเทคโนโลยี วิศวกรรม 

1. วฟ.338  การออกแบบ 
              ระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.490  การฝึกงาน 
               วิศวกรรม 
 

  แนวคิดในการออกแบบระบบพื้นฐาน  รหัส
และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ช่องเดิน 
สาย การค านวณโหลด  อุปกรณ์ไฟฟ้า การ
ปรับปรุง ตัวประกอบก าลัง   และการออกแบบ
วงจรตัวเก็บประจุขนาน    การออกแบบวงจร
แสงสว่างและอุปกรณ์  การออกแบบวงจร
มอเตอร์  โหลดและสายป้อนและการก าหนด
วงจรเมนไฟฟ้า  ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน 
การค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบการต่อลงดิน
ส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
  การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   ไม่น้อยกว่า 300 
ช่ัวโมง  โดยนักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงาน
และหน่วยงานส่งใบแสดงผลการประเมินตาม
แบบท่ีคณะฯก าหนด  โดยมีการประเมินผล เป็น
ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual 
and Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ 
ท างานเดี่ยว และการท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ 
ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายทางเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.317  สัมมนาและ 
               รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 

  วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและ
รายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและ
หนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและ
จัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การ
น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ 
หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง  วิ ธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการ
น าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจาก
วิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟัง
การบรรยายบทความเชิงวิชาการทา งด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา  
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
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9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual 
and Team work) (ต่อ) 
 

3. วฟ.471 (ต่อ) งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมทั่วไปกับกลุ่มผูป้ฏบิตัิ
วิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่าง มี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงาน 
ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ 
สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ 
สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.219  เขียนแบบ 
               วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.317  สัมมนาและ 
               รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 
 
 
 
4. วก.107  การเขียนแบบ 
               วิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การร่างวงจรไฟฟ้า  เครื่องวัด ก าหนดขนาด
และการเขียนค่าสัญลักษณ ์ ตามมาตรฐานสากล 
และมาตรฐานไทย และการแสดงไดอะแกรม
วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การแสดง
ด้วยรูปภาพ  แสดงการเดินสาย  การเขียนวงจร
เดี่ยว  การเขียนผังวงจร  การเขียนไดอะแกรม
เป็นล าดับขึ้นไป  การเขียนแบบแสดงส่วน 
ประกอบ  และรายละเอียดของ ระบบสายส่ง
ไฟฟ้า  ระบบสายจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า  แบบ
แสดงดวงไฟแสงสว่าง  วงจรย่อย  แนะน าการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ออโตแคต  วิสิโอ  และ 
เทคโนโลยี BIM 
   วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและ
รายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและ
หนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและ
จัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การ
น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ 
หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง  วิ ธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการ
น าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจาก
วิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟัง
การบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา  
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  การเขียนตัวอักษร  เรขาคณิตประยุกต์  ภาพ
ฉายออร์โธกราฟฟิก  ภาพออร์โธกราฟฟิก การ
เขียนภาพและการอ่านแบบออร์โธกราฟฟิก  
การก าหนดขนาด  แบบและเครื่องมือทางกล
ต่างๆ  การเขียนเส้นโค้ง  ฟิลเลต  และแชมเฟอร์  
การเขียนแบบรูเจาะและรูคว้าน  สลักเกลียว
แบบใช้แท็ปและแบบใช้ดาย์  สปริง สลัก  ลิ่ม  
หมุดย้ า  การเขียนแบบแสดงช้ินส่วน  การเขียน
แบบสเก็ตภาพร่างด้วยมือ และสามารถใช้
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 (Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

10 กำรสื่อสำร (Communication) (ต่อ) 4. วก.107 (ต่อ) คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบทาง
วิศวกรรม   

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการ
ทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้
ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการท างาน ความ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

1. วฟ.353  พลังงาน 
               หมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 

  ระบบของพลั งงาน   และแหล่ งพลั งงาน
หมุ น เ วี ยน   ศั กยภาพของแหล่ งพลั ง งาน
หมุนเวียน  ความแตกต่างของพลังงานหมุนเวียน 
และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน   พลังงาน
แสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  
พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานก๊าซชีวมวล  
พลังงานจากขยะ พลังงานคลื่น  เซลล์เช้ือเพลิง  
และการเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด  และ
น โ ย บ า ย ขอ งพลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น   ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ 
  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว 
เพื่อให้สามารถการปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ 
สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง
ทางความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วฟ.317  สัมมนาและ 
               รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและ
รายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและ
หนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและ
จัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การ
น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ 
หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง  วิ ธี การ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการ
น าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจาก
วิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟัง
การบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
(ต่อ) 

2. วฟ.470  การศึกษาโครง  
               งานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วฟ.471  โครงงาน               
               วิศวกรรม 
 

  นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหา
อาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ   เพื่อ
เสนอหัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษา
จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน  ศึกษา
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวาง
แผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว  
พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงาน
ส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้
หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนด้วย มีการประมวลผลด้วย
ขบวนการสอบปากเปล่า 
  การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตาม
หัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครง 
งานวิศวกรรม เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบ
ปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

ประกอบด้วย  
1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการประยุกต์ใช้หลักการทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบท่ีตรงกับความต้องการ โดยพิจารณาองค์ประกอบ

ทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอ่ืนตามความ
เหมาะสมของสาขาวิชา 

3. ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
4. ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและท าการตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์ 
5. ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการสร้างเป้าหมาย การวางแผนงาน 

ท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการการท างานร่วมกัน  
6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจ

ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 
7. ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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รำยวิชำของหลักสูตร 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 
คณ.109 แคลคูลสั 1         
คณ.110 แคลคูลสั 2         
คณ.208 แคลคูลสั 3         
คม.205  เคม ี        
ฟส.210 ฟิสิกส์ 1        
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2        
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม         
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                            
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น              
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม                                                         
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า                      
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า         
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า         
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า            
วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า        
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม         
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก        
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน        
วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า         
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า        
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง          
วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลงั          
วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน        
วฟ.356 การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า        
วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า           
วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า        
วฟ.393 ระบบควบคุม                                          
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม        
วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง        
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง        
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง        
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม        
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม        
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม        
วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได ้        
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า        
วฟ.343 การจัดการและอนรุักษ์พลังงาน        
วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า        
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
1. ประธำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
นายชาต ิ  ฤทธิ์หิรัญ อาจารย ์1. - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

2.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
3.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

2556 
 
 

2539 
 

2530 

8 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงที่ 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
1 นายชาต ิ  ฤทธิ์หิรัญ อาจารย ์4. - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

5.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
6.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

2556 
 
 

2539 
 

2530 

8 

2 นายอนุชิต   เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
7.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
8.   ทหารลาดกระบัง 

- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2543 
 
 

2538 

21 

3 นายฉนวน   เอื้อการณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร ์

2539 
 
 

2532 

27 

4 นายวิญญู   แสวงสินกสิกิจ รองศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
9.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
10.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

2544 
 
 

2538 

25 

5 นายณธรรม   เกิดส าอางค ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมการวดัคุม) 
11.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
12.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

2546 
 
 

2542 

18 
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3. อำจำรย์ผู้สอนประจ ำสำขำวิชำ 
ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

1 นายชาต ิ  ฤทธิ์หิรัญ อาจารย ์
ประธานหลักสตูรฯ 

13. - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
14.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
15.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

2556 
 
 

2539 
 

2530 

8 

 2 นายอนุชิต   เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
16.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
17.   ทหารลาดกระบัง 

- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2543 
 
 

2538 

21 

3 นายฉนวน   เอื้อการณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร ์

2539 
 

2532 

27 

4 นายวิญญู   แสวงสินกสิกิจ รองศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
18.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
19.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

2544 
 
 

2538 

25 

5 นายณธรรม   เกิดส าอางค ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมการวดัคุม) 
20.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
21.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

2546 
 
 

2542 

18 

6 นายวัลลภ  เรืองด้วยธรรม อาจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
22.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
23.   ทหารลาดกระบัง 

- อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2539 
 
 

2536 

26 

7   นายสัณห์ชนก  ธนาสนะ อาจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม) 
24.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
25.   ทหารลาดกระบัง 

 - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ    
           โทรคมนาคม) 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบรุี 

2545 
 
 

2543 

15 

8 
 
 

  นายทรงพล  รอดทอง 
 
 

อาจารย ์
 
 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์) 
26.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 

2547 
 

13 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

8 
 

นายทรงพล  รอดทอง (ต่อ) อาจารย ์27.   ทหารลาดกระบัง 
 - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
2541 

9 นายสัญชัยยะ ผสมกุศลศีล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
28.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
29.   ทหารลาดกระบัง 

- อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2549 
 
 

2536 

26 

10 นายธีรยุทธ  จันทร์แจ่ม อาจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
30.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
31.   ทหารลาดกระบัง 

- อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2546 
 
 

2540 

20 

11 นายพิศิษฏ์  โภคารัตน์กลุ รองศาสตราจารย ์32. - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
33.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
34.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
- กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 

2545 
 
 

2533 

 
   2549 
 
   2524 

28 

12 นายบัญชา บูรพัฒนศิร ิ อาจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
35.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
36.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 

2551 
 
 

2544 

16 

13 นายชานนท์  มูลวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
37.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2539 
 

2520 

35 

14 นายจิรเมธา  สังข์เกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
38.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร  
39.   เหนือ 
40. - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2549 
 
 

2540 

21 

15 
 
 
 
 
 

นายประภาส  ผ่องสนาม 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 

41. - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
42.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
43.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
44.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 

2557 
 
 

2550 
 

8 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

15 นายประภาส  ผ่องสนาม 
(ต่อ) 

อาจารย์  45.   ทหารลาดกระบัง 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

46.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
47.   ทหารลาดกระบัง 

 
2547 

16 นายสุวิทย์  วงศ์คุ้มสิน อาจารย ์ - วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
48.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
49.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
50.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
51.   ทหารลาดกระบัง 

2544 
 
 

2538 

21 

17 พล.ร.ท.ทวีศักดิ์  
                   มั่นชวนนท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  โรงเรียนนายเรือ 

2527 
 

2520 

15 

   3.1 อำจำรย์ผู้สอนหมวดวิชำพ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนหมวดวิชำพ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

1  นายวิเชียร  ศรีเสือขาม รองศาสตราจารย ์
 

 - M.Sc. (Mathematics Master Course) 
   Tokai University Japan. 
 - วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2517 
 

2507 

41 

 2  นายวรากร  เกิดทรัพย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์1.  - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)   
2.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3.  - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
4.    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าธนบุร ี

2544 
 
 

2540 

19 

3  นางสาวหนึ่งฤทัย  
                     ทิมย้ายงาม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  - ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 - วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2553 
 

2545 
 

2542 
 

19 

4  นางเครือวัลย์  
                  เคลื่อนสูงเนิน 

อาจารย ์  - วท.ม. (เคมีชีวภาพ)  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 - กศ.ม. (เคมี) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 - ค.บ. (เคมี) 
   วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

2537 
 

2532 
 

2529 

32 

5  นางสาวอุบลรัตน ์  
                     วาริชวัฒนะ 

อาจารย ์  - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
   มหาวิทยาลัยมหดิล 

2544 
 

2540 

18 
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   3.2 อำจำรย์ผู้สอนพิเศษ 
ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนพิเศษ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

1 นายศุลี  บรรจงจิตร รองศาสตราจารย ์
 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
5.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
6.   ทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
7.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุร ี

2524 
 
 

2519 
 

41 

 2 นายมณฑล   
          ลีลาจินดาไกรฤกษ ์

รองศาสตราจารย ์ - D.Eng. (Electrical Engineering) 
8.   Tokai University Japan.   

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
9.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
10.   ทหารลาดกระบัง 

2552 
 
 

2523 

39 

   
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏบิัติกำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นายวันชนะ  ณรงค์ฤทธิเดช     ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ  - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม) 
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ตำรำงที่ 1 : จ ำนวนนักศกึษำระดับ ม.6 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2563 2562 2561 2560 
ช้ันปีท่ี 1 18 20 25 27 24 
ช้ันปีท่ี 2 - 15 17 20 19 
ช้ันปีท่ี 3 - - 17 15 15 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 15 15 

รวม 18 35 59 77 73 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 47 (15+17+15) 

 
ตำรำงที่ 2 : จ ำนวนนักศกึษำระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ปวส.) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2563 2562 2561 2560 
ช้ันปีท่ี 1 16 23 34 42 32 
ช้ันปีท่ี 2 - 17 28 33 23 
ช้ันปีท่ี 3 - 17 28 33 23 

รวม 16 57 90 108 78 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-3)  45 (17+28) 
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ตำรำงที่ 3 : อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ม.6) รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ปวส.) 

5 47 45 
อัตราส่วน (47+45)/5 = 18.4 

                       อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 
6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อกำรพัฒนำควำมรู้และเสริมทักษะ ช่วงเวลำพัฒนำควำมรู้และเสริมทักษะ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 นายชาติ  ฤทธิ์หิรัญ ระบบสมองกลฝังตัวและIoT 

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบ hybrid 
เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 นายอนุชิต  เจริญ ระบบสมองกลฝังตัวและIoT 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
การใช้โปรแกรมจ าลองการท างานวิจัย 
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบ hybrid 
เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 นายฉนวน  เอื้อการณ ์ การท าเกษตรอจัฉริยะแบบยั่งยืน 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
โรงไฟฟ้าชุมชน 
ระบบสะสมพลังงาน 
เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 นายวิญญู  แสวงสินกสิกิจ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบ hybrid 
การใช้โปรแกรมจ าลองการท างานวิจัย 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 นายณธรรม  เกิดส าอางค ์ Big Data Management  
ระบบสะสมพลังงาน 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบ hybrid 
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6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 
 

                       

กำรรับอำจำรย์ใหม่

ควำมต้องกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดท ำแผนพัฒนำอัตรำเพ่ิม

เสนอแผนพัฒนำอัตรำเพิ่มต่อคณะ 

เสนอแผนพัฒนำอัตรำกับส ำนักบ ุคลำกร

ก ำหนดคุณสมบัติให้ส ำนักบุคลำกรเป ดรับ

ด ำเนินกำรคัดเลือกอำจำรย์ใหม่

ปฐมนิเทศอำจำรย์ผู้รับผิดชอบใหม่

ประเมินกำรทดลองปฏิบัติงำน

น ำเสนอผลกำรประเมินต่อส ำนักบุคลำกร

ประเมินระบบรับและแต่งตั้งอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนำ
อัตรำเพ่ิมและกำรรับอำจำรย์ใหม่

ผ่ำน

ประธำนผู้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร

ส ำนักบุคลำกร
ประธำนหลักสูตร

ประธำนผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน
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6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพ่ิมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
    

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ 
แผนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 นายอนุชิต เจริญ      
2 นายวิญญู   แสวงสินกสิกิจ      
3 นายณธรรม เกิดส าอางค ์      
4 นายวัลลภ เรืองด้วยธรรม      
5 นายสณัห์ชนก    ธนาสนะ      
6 นายทรงพล รอดทอง      

 
6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ 
แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต ำแหน่งวิชำกำร 2564 2565 2566 2567 2568 
1 นายชาต ิ ฤทธิ์หิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
2 นายอนุชิต เจริญ รองศาสตราจารย ์      
3 นายฉนวน เอื้อการณ ์ รองศาสตราจารย ์      
4 นายณธรรม เกิดส าอางค ์ รองศาสตราจารย ์      
5 นายวัลลภ เรืองด้วยธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
6 นายสณัห์ชนก    ธนาสนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
7 นายทรงพล รอดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
แขนงวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

 

  

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
1. ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของแคลคูลสั 
 

  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง  สมบัติทางกลของวัสดุ  
กลศาสตร์ของไหล  ความร้อน  
การแกว่ง  กลศาสตร์ของคลื่น  
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับทฤษฎี 

PS.210 Physics 1 3 
 

  ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง 
แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 
อิ เ ล็ กทรอนิกส์ เบื้ อ งต้น  หลัก
ของธอยเกนส์ การสะท้อน  และ
การหักเหของคลื่นแสง  เลนส์และ
ปริซึม  การกระจายของแสง   การ
แทรกสอด  การเลี้ยวเบน  โพลาไร
เซซัน  ปฏิบัติการซึ่ งมี เนื้อหา
สอดคล้องกับทฤษฎี 

PS.211 Physics 2 3 

2. เคมี   ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม ระบบพิ
ริออดิก  คุณสมบัติพิริออดิก ธาตุ
โลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ และธาตุทรานซิช่ัน พันธะเคมี 
ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย การสมดุลทางเคมี  
จลนศาสตร์ เคมี  กรดและเบส 
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับทฤษฎี 

CM.205 Chemistry 3 

3. คณิตศาสตรเ์ชิงวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 

  พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ ลิมิต 
ความต่อเนื่อง การดิฟเฟอเรนชิ
เอทและอินทิเกรตของฟังก์ชันค่า
จริง   และฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ
ตัวแปรจริ ง และการประยุกต์    
เทคนิคของการ   อินทิเกรต    การ 

MA.109 Calculus 1 
 

3 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
3. คณิตศาสตรเ์ชิงวิศวกรรม (ต่อ)  น าเข้าสู่  อินทิกรัลเชิงเส้น และ

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
MA.109 (ต่อ) 

 
3 
 

  การประยุกต์มากข้ึนของอนุพันธ์  
รูปแบบไม่ก าหนด  การน าเข้าสู่
ส ม ก า ร เ ชิ ง อนุ พั น ธ์ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ เมทริกซ์  การแก้สมการ
เ ชิงเส้น  คณิตศาสตร์อุปมาน 
ล าดับ อนุกรมของจ านวน การ
กระจายอนุ กรม เท เลอร์ ของ
ฟังก์ชันพื้นฐาน    การอินทิเกรต
เชิงตัวเลข  พิกัดเชิงขั้ว  แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร 

MA.110 Calculus 2 
 

3 
 

  เส้นตรง  ระนาบและพื้นผิว
ในสเปส 3 มิติ   แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร   
และการประยุกต์  การแปลงลา
ปลาซ อนุกรมและอินทิกรัลฟูริเยร์ 
และการประยุกต์ 

MA.208 Calculus 3 3 
 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 
1. ความเข้าใจและความสามารถใน 
   การถอดความหมายจากแบบทาง 
   วิศวกรรม 

  การเขียนตัวอักษร  เรขาคณิต
ประยุกต์  ภาพฉายออร์โธกราฟฟกิ  
ภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียน
ภาพและการอ่านแบบออร์ โธ
กราฟฟิก  การก าหนดขนาด  แบบ
และเครื่องมือทางกลต่างๆ  การ
เขียนเส้นโค้ง  ฟิลเลต  และแชม
เฟอร์  การเขียนแบบรูเจาะและรู
คว้าน  สลักเกลียวแบบใช้แท็ป
และแบบใช้ดาย์  สปริง สลัก  ลิ่ม  
หมุดย้ า   การเขียนแบบแสดง
ช้ินส่วน  การเขียนแบบสเก็ตภาพ
ร่ า งด้ ว ยมื อ  และส าม า รถ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ในการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม 

ME.107 Engineering  
Drawing 

3 

2. วัสดุวิศวกรรม 
 

  ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ าง
โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการ
ผลิตและการใช้งานวัสดุวิศวกรรม
กลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก และคอมโพสิต  แผนภูมิ
สมดุลของเฟสและการแปลความ   
สมบัติเชิงกล  และการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ 

IE.211 Engineering  
Materials 

3 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
3. พ้ืนฐานกลศาสตร ์   การวิเคราะห์แรง     แรงลัพธ์ 

สมดุลของโครงสร้าง และเครื่อง 
จักรกล จุดศูนย์ถ่วง ของไหลสถิต 
ความฝืด วิธีงานเสมือน เสถียร- 
ภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉือ่ย
ของพื้นที่และของมวล พลศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน หลัก 
การของงานและพลังงาน การดล
และโมเมนตัม 

ME.217 Engineering  
Mechanics 

3 

4. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า   อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า    การ
วิเคราะห์แบบโนด   และแบบเมช     
ทฤษฏีของวงจรความต้านทาน  
ความเหนี่ยวน า   ความจุไฟฟ้า   
วงจรล าดับที่หนึ่ง และวงจรล าดับ
ที่สอง    เฟสเซอร์ไดอะแกรม 
วงจรก าลัง  ไฟฟ้ากระแสสลับ  
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 

EE.225 Electric  
Circuits 

3 

5. สัญญาณและระบบ 
 

  แนะน าสัญญาณและระบบ แบบ 
จ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
ควบคุม  ฟังก์ชันถ่ายโอน  ระบบ
อันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง  
การจ าลองระบบในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่  การวิเคราะห์
ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตาม
เวลาที่ต่อเนื่องทางเวลาในโดเมน
เวลา  การควบคุมแบบวงรอบเปิด
และวงรอบปิด  การควบคุมแบบ
ป้อนกลับ  ชนิดของตัวควบคุม
แบบป้อนกลับ  วิธีการทดสอบ
เสถียรภาพของระบบ 

EE.393 Control  
Systems 

1 

6. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าสถิต ความเข้มสนาม 
ไฟฟ้า และความหนาแน่นของเส้น
แรงไฟฟ้า   กฎของเกาส์  และ 
ทถษฎีไดเวอร์เจนซ์ ศักย์ไฟฟ้า 
และเกรเดียนต์ของศักย์ ไฟฟ้า 
ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุ
ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กระแสการพา
และกระแสการน า ความต้านทาน 
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก 
ความเหนี่ยวน า กฎของแอมแปร์ 
เคิร์ลและทฤษฎีของสโตกส์ แรงที่
เกิดจากสนามแม่เหล็ก แรงบิด
ภายในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหลก็  

EE.334 
Electromagnetic  
Fields 

3 
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ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
6. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ต่อ) วงจรแม่เหล็กและความเหนี่ยวน า

ทางแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า กระแส
กระจัด สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าท่ีแปร
ตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล ์
และเงื่อนไขขอบเขต คลื่นระนาบ 
ท่อน าคลื่น คลื่นมิลลิเมตร การ
แพร่กระจายคลื่น ตัวแบบการ
แพร่กระจายคลื่นวิทย ุค่าก าลัง
สูญเสียตามวิถี แนะน าการ
ประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
เครือข่ายโทรศัพท์ไรส้าย และการ
ระบุต าแหน่งภายในอาคาร 

EE.334 (ต่อ) 3 

7. อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แบบแอนะล็อกและดิจิทลั 

  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  กราฟคุณ 
สมบัติ แรงดัน กระแส และความถี่  
การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
สารกึ่งตัวน า   วงจรขยายและการ
ประยุกต์ใช้งาน  เทคนิคการสร้าง
สัญญาณ    โดยใช้วงจรรวม การ
ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร Industrial  
Internet of Things (IIoT) ในการ 
ประมวลผลการควบคุมทางไกล
ผ่านระบบเครือข่าย  โมดูลแหล่ง 
จ่ายก าลัง 

EE.231 Engineering  
Electronics 
 

2 

  ระบบตัวเลข รหัส  พิชคณิตบูลีน
และการออกแบบวงจรลอจิก แผน 
ผังคาร์โน วงจรเข้ารหัส  วงจร
ถอดรหัส  วงจรมัลติเพล็กซ์  ฟลิป
ฟลอป  วงจรนับ  ชิฟรีจิสเตอร์  
การออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้ 
ควินแมคคัสกี้  การออกแบบวงจร 
ลอจิก โดยใช้การมัลติเพิลเอาต์พุต  
การออกแบบวงจรซีเควนเชียล 

EE.233 Digital  and  
Logic  Circuits 

3 

8. การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล   ทฤษฎี    และการวิ เคราะห์           
แม่ เหล็กไฟฟ้า  วงจรแม่ เหล็ก  
พลังงานและพลังงานร่วม  การ
แปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเ ชิงกล  
ทฤษฎีและการวิ เคราะห์หม้อ
แ ป ล งห นึ่ ง เ ฟส และส าม เฟส  
ทฤษฎีและการวิเคราะห์เครื่อง 
จักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  การเริ่ม
หมุนและการควบคุมความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

EE.358 
Electromechanical  
Energy  Conversion 

3 



 

- 43 - 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
9. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า   หน่วยการวัด และมาตรฐาน

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การแบ่ง
ประเภท   และคุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด การวิเคราะห์ผลการ
วัด การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแส 
สลับและกระแสตรง  ทั้ งแบบ
แอนะลอกและดิจิทัล  การวัด
ก าลังไฟฟ้า   ตัวประกอบก าลัง  
และพลังงาน   การวัดค่าความ
ต้านทาน   ความเหนี่ยวน า   และ
ความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และ
ช่วงเวลา  การวัดสัญญาณรบกวน 
ทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบ 

EE.227 Electrical  
Instruments  and  
Measurements 

3 

10. ระบบควบคุม   แนะน าสัญญาณและระบบ  แบบ 
จ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
ควบคุม  ฟังก์ชันถ่ายโอน  ระบบ
อันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง  
การจ าลองระบบในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่  การวิเคราะห์
ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตาม
เวลาที่ต่อเนื่องทางเวลาในโดเมน
เวลา  การควบคุมแบบวงรอบเปิด
และวงรอบปิด  การควบคุมแบบ
ป้อนกลับ  ชนิดของตัวควบคุม
แบบป้อนกลับ  วิธีการทดสอบ
เสถียรภาพของระบบ 

EE.393 Control  
Systems    

2 

11. การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์   เทคโนโลยีการสื่อสาร หลักการ
ของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์    การติดต่อ
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  
การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปร- 
แกรมคอมพิวเตอร์ 

CT.102 Fundamental  
of  Computer  
Programming 

2 

12. เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 

  เทคโนโลยีการสื่อสาร หลักการ
ของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์    การติดต่อ
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  
การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปร- 
แกรมคอมพิวเตอร์ 

CT.102 Fundamental  
of  Computer  
Programming 

1 

  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  กราฟคุณ 
สมบัติ แรงดัน กระแส และความถี่  
การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
สารกึ่งตัวน า   วงจรขยายและการ 

EE.231 Engineering  
Electronics 
 

1 
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(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
12. เทคโนโลยีการสื่อสาร (ต่อ) 
 

ประยุกต์ใช้งาน  เทคนิคการสร้าง
สัญญาณ    โดยใช้วงจรรวม การ
ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร Industrial  
Internet of Things (IIoT) ในการ 
ประมวลผลการควบคุมทางไกล
ผ่านระบบเครือข่าย  โมดูลแหล่ง 
จ่ายก าลัง 

EE.231 (ต่อ) 1 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
1. การผลติ ส่งจ่าย จ าหน่ายและการ
ใช้งานของก าลังไฟฟ้า 
 
 

  ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้าก าลัง  
โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง  การ
ผลิต  การส่ง  จ าหน่ายและการใช้
งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูป
ก าลังไฟฟ้าและการแปลงพารา       
มิ เ ต อ ร์ ใ น ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง  
พื้นฐานการค านวณโหลดโฟวล์
แบบต่างๆ  การท างานอย่างประ 
หยัด ของระบบไฟฟ้าก าลัง  การ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ในระบบ
ไฟฟ้าก าลัง  พื้นฐานการค านวณ
ความผิดพร่องแบบต่างๆ  องค์  
ประกอบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบสมมาตร  การ
วิเคราะห์ความผิดพร่องแบบไม่
สมมาตรในระบบไฟฟ้าก าลัง 

EE.346 Electric  
Power  System  
Analysis 

2 

2. การแปลงรูปก าลังไฟฟ้า   คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็ก 
ทรอนิกส์ก าลัง  หลักการท างาน
ของวงจรแปลงผัน  การเปลี่ยน
ไฟฟ้ า ก ร ะแสสลั บ เ ป็ น ไฟฟ้ า
กระแสตรง  การเปลี่ ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  การ
เปลี่ ยนระดับและความถี่ ของ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  การ
เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ  

EE.341 Power 
Electronics 
 

3 

  ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้าก าลัง  
โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง  การ
ผลิต  การส่ง  จ าหน่ายและการใช้
งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูป
ก าลังไฟฟ้าและการแปลงพารา       
มิ เ ต อ ร์ ใ น ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง  
พื้นฐานการค านวณโหลดโฟวล์
แบบต่างๆ  การท างานอย่างประ 
หยัด ของระบบไฟฟ้าก าลัง  การ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ในระบบ
ไฟฟ้าก าลัง    พื้นฐานการค านวณ 

EE.346 Electric  
Power  System  
Analysis 

1 
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(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
2. การแปลงรูปก าลังไฟฟ้า (ต่อ) ความผิดพร่องแบบต่างๆ  องค์  

ประกอบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบสมมาตร  การ
วิเคราะห์ความผิดพร่องแบบไม่
สมมาตรในระบบไฟฟ้าก าลัง 

EE.346 (ต่อ) 1 

3. การกักเก็บพลังงาน   แนะน าเกี่ยวกับระบบของพลัง 
งาน และแหล่งพลังงานหมุน เวียน 
ศั ก ยภ าพของแหล่ งพลั ง ง าน
หมุนเวียน ความแตกต่างของ
พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน   พลังงานแสง 
อาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานชีว
มวล  พลังงานความร้อนใต้พิภพ  
พลังงานก๊าซชีวมวล  พลังงานจาก
ขยะ พลังงานคลื่น  เซลล์เชื้อเพลิง  
และการเก็บพลังงาน  กฎหมาย  
ข้อก าหนด  และนโยบายของพลัง 
งาน หมุนเวียน  ด้านเศรษฐศาสตร ์

EE.353 Renewable  
Energy 

3 

4. ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความ 
   ปลอดภัยในการออกแบบและ 
   ติดตั้งทางไฟฟ้า 

  แนวคิดในการออกแบบระบบ
พื้นฐาน  รหัสและมาตรฐานการ
ติดตั้ งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและสาย
เคเบิล  ช่องเดินสาย  การค านวณ
โหลด อุปกรณ์ไฟฟ้า การปรับปรุง
ตัวประกอบก าลัง  และการออก 
แบบ วงจรตัวเก็บประจุขนาน  
การออกแบบวงจรแสงสว่างและ
อุปกรณ์   การออกแบบวงจร
มอเตอร์  โหลดและสายป้อนและ
การก าหนดวงจรเมนไฟฟ้า  ระบบ
จ่ า ยก า ลั ง ไ ฟฟ้ า ฉุ ก เ ฉิ น  ก า ร
ค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบ
การต่อลงดินส าหรับการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า 

EE.338 Electrical  
System  Design 

3 

  หลักการเบื้องต้นของการป้องกัน
ระบบก าลัง หม้อแปลงเครื่องมือ
วัดและตัวแปลง   และอุปกรณ์
ระบบป้องกัน  การป้องกันกระแส
เกินและความผิดพร่องต่อลงดิน  
การป้องกันโดยการวัดผลต่าง  การ
ป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์วัด
ระยะทาง และไพล๊อตรีเลย์ การ
ป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อ
แปลง การป้องกันเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า  การป้องกันในเขตบัส  

EE.431 Power  
System  Protection 

3 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
4. ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความ 
   ปลอดภัยในการออกแบบและตดิตั้ง 
   ทางไฟฟ้า (ต่อ) 

ระบบศูนย์สั่งการรวม การควบคุม
และเฝ้ าดูการส่ งจ่ ายและการ
ป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้อง 
กัน แบบดิจิทัลเบื้องต้น 

EE.431 (ต่อ) 3 

  การใช้ไฟฟ้าแรงสูงในระบบก าลัง
และแรงดันเกินในระบบก าลัง การ
ก า เ นิ ด ไฟฟ้ า แ ร งสู ง เ พื่ อ การ
ทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้า    
แรงสูง ความเครียดสนามไฟฟ้า
และเทคนิคการฉนวน การเกิด
เบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริก   ที่เป็น
ก๊ า ซ  ขอ ง เ หล วและของแข็ ง 
เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 
ฟ้าผ่า      และการป้องกันการ 
ประสานสัมพันธ์ฉนวน   

EE.433 High  Voltage   
Engineering 

3 
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
 1.1.1  ห้องปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 

 สถานที่ต้ัง อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 2311-1 
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แผนผังห้องปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
 

 บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์
ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 

1 โต๊ะทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 10 
2 MASK 1 M DC SHUNT-WOUND MOTOR 1 
3 MASK 9M THREE PHASE SYNCHRONOUS MOTOR 1 
4 MASK 3 G DC COMPOUND-WOUND GENERATOR 1 
5 MASK 3 M DC COMPOUND-WOUND MOTOR 1 
6 MASK 1 G DC SHUNT-WOUND GENERATOR 1 
7 MASK 2 G DC SHUNT-WOUND GENERATOR 1 
8 MASK 2 M DC SERIES WOUND MOTOR 1 
9 P 5.64 REVERSING SWITCH 1 
10 MASK 7 SLIP RING MOTOR 1 
11 P 5.2 STARTER 32 OHM 1 
12 P 5.62 STAR DELTA SWITCH 1 
13 MASK 71 MULTIFUNCTIONL THREE PHASE 1 
14 P 5.96 REACTIVE LOAD 3X152 VAR 1 
15 MASK 11 MULTIFUNCTIONAL DC MACHINE 1 
16 EQUIPMENT SERVO DRIVE AND BREAK SYSTEM 1 
17 P 5.65 PROTECTIVE MOTOR SWITCH 1 
18 P 5.85 STAR DELTA-REVERSING SWITCH 1 
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ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 
19 P 5.72 ROTOR STARTOR 3X20 OHM 1 
20 P 5.93 SYNCHRONIZINGPANEL 1 
21 SE MP CAPACITOR 3 UF,400V AC LOAD SET 1 
22 P 5.95 RESTSTIVE LOAD 3X1800 OHM 1 
23 P 5.97 CAPACITOR LOAD VAR 1 
24 POWER SUPPLY FOR ELECTRICAL MACHINES 1 
25 ED MOTOR CONTROL PANEL 1 
26 DC MOTOR DRIVE GP 1002 1 
27 CRUVE TRACER 1 
28 INVERTER (PWM) 1 
29 STARTING RUEOSTAT 1 
30 REQURATED Power Supply (01) 1 
31 WORK TABLECOMPLETE WITH COMPONENTS 2 
32 LABORATORY POWER SUPPLY GPS-2303 11 
33 FUNCTION GENERATOR GFG-8217A 1 
34 OCCILLOSCOPE TDS 1001B 4 
35 DIGITAL TACHOMETER 6 
36 P 5.12 FIELD RHEOSTAT 820 OHM WITH Q-CONTACT 1 
37 P 5.3 FIELD RHEOSTAT 820 OHM WITH OUT Q-CONTACT 1 
38 EDDY CURRENT BARKE 1 
39 DC.COMPOUND GENERTOR 3 
40 DC.SHUNT GENERATOR 230 VDC KW.1500RPM 5 
41 มอเตอร์เหนี่ยวน า 3AE ชนิดโรเตอร์เป็นวงแหวนเลื่อน 1 
42 DC.SERIESMOTOR 2.55 KW. 1 
43 SYNCHRONOUS MACHINE 1 
44 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน 2 
45 มอเตอร์ซิงคโ์ครหสั 2GA1320-2B 2 
46 ตัวความต้านทานแบบขดลวดคู่ 28 1 
47 ตัวความต้านทานแบบขดลวดคู่ 60 6 
48 ตัวความต้านทานแบบขดลวดคู่ 770 1 
49 STARTING RHEOSTAT 600 2 
50 VARIABLE VOLTAGE TRANSFORMER 3 
51 OSCILLOSCOPE DIG.STORAGE 1 
52 PROBE 100HMZ,1:1/10:1 2 
53 FIELD RHEOSTAT 9 
54 VARIABLE VOLTAGE TRANSFORMER 1AE20 A 1 
55 SLIDE REGURATOR 5A 1 
56 VARIABLE VOLTAGE TRANFORMER 1AE10A 1 
57 DIGITAL MULTIMETER 15 
58 VARIABLE VOLTAGE TRANFORMER 1AE5A 4 
59 แผงหลอดไฟ 100W 2 
60 แผงเสียบสายไฟต่อวงจร 1 
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 หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 
  การทดลองที่ 1 DC Shunt Motor ขับ 3 –Phase Synchronous Generator 
  การทดลองที่ 2 3 –Phase Synchronous Motor ขับ DC Shunt Generator 
  การทดลองที่ 3 DC Compound  Motor (Long Shunt) ขับ DC Compound Generator (Short Shunt) 
  การทดลองที่ 4 DC Compound  Motor (Long Shunt) ขับ DC Shunt Generator 
  การทดลองที่ 5 DC Compound Motor (Long Shunt) ขับ 3 –Phase Synchronous Generator 
  การทดลองที่ 6 3 –Phase Synchronous Motor ขับ DC Compound Generator (Long Shunt) 
  การทดลองที่ 7 DC Compound  Motor (Short Shunt) ขับ DC Compound Generator (Long Shunt) 
  การทดลองที่ 8 DC Compound  Motor (Long Shunt) ขับ DC Compound Generator (Long Shunt) 
  การทดลองที่ 9 DC Shunt  Motor  ขับ DC Shunt Generator   
  การทดลองที่ 10 DC Shunt  Motor  ขับ DC Compound Generator (Long Shunt) 
      

 รูปถ่ายห้องปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
 
 

 
 

บรรยากาศห้องปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
 

 
 

 ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  ขนาด  330 วัตต์  220 โวลต์ 1.5 แอมป์ 
          ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ  ขนาด  300 วัตต์  230/440 โวลต์  1.2/0.7 แอมป์ 
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 1.1.2  ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
 สถานที่ต้ัง อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 2312 
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แผนผังห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 

 
 บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์

ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 
1 OSCILLOSCPE TDS 1001B 2CH 5 
2 FUNCTION GENERATOR 5 
3 DC POWER SUPPLY  10 
4 DIGITAL MULTIMETER 20 
5 SINGLE-PHASE TRANSFORMER 220/12/9 VAC 5 
6 DIODE RECTIFIER  2A 100V 5 
7 WATT METER 10 
8 POWER FACTOR METER 3 
9 ชุด MAGNETIC CONTACTOR 4 
10 ชุด PUSH BUTTON SWITCH 4 
11 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR 1 
12 PROTOBOARD 10 
13 ชุดกล่องโหลด RLC 10 
14 ชุดกระเป๋าทดลอง  8 
15 โต๊ะทดลอง  10 
16 แผงหลอดไฟ 100 W  220 VAC 2 

    
   หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 

  การทดลองที่ 1 พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์และเครือ่งมือวัด 
  การทดลองที่ 2 พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและกฎของโอหม์ 
  การทดลองที่ 3 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
  การทดลองที่ 4 ทฤษฎีการวางซ้อนและการส่งผ่านก าลังงานสูงสุด 
  การทดลองที่ 5 ทฤษฎีกระแสไฟฟ้าเมชและโหนดแรงดัน 
  การทดลองที่ 6 ออสซิลโลสโคปและฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ 
  การทดลองที่ 7 วงจรแปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรง  
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  การทดลองที่ 8 วงจร RLC 
  การทดลองที่ 9 ก าลังไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส 
  การทดลองที่ 10 แมกเนติกคอนแทคเตอร ์
 
  รูปถ่ายห้องปฏิบัติการการวงจรไฟฟ้า 
 

 
 

บรรยากาศห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
 

    
 

อุปกรณ์ชุดกระเป๋าทดลองปฏิบัตกิารวงจรไฟฟ้า 
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 1.1.3  ห้องปฏิบัติการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
 สถานที่ต้ัง อาคาร 2 ช้ัน 7 ห้อง 2711 
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แผนผังห้องปฏิบัติการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

     บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์
ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 

1 COMPUTER 14 
2 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอรร์ุน่ Skit-51RD2 V.3 20 
3 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์ARDUINO MEGA 2560 20 
4 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์ARDUINO UNO 20 
5 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์ARDUINO  DUE 20 
6 LCD  16*2 20 
7 STEPPER MOTOR 20 
8 ET-MINI SMCC V2 20 
9 ET-MINI DC-MOTOR 20 

 
   หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 

  การทดลองที่ 1 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป ARDUINO 1.5.8 
  การทดลองที่ 2 การรับ-ส่ง ข้อมูลออกจากพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร ์
  การทดลองที่ 3 การติดต่อกับ LED ตัวเลข 7 ส่วน 
  การทดลองที่ 4 การติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม 
  การทดลองที่ 5 LCD Display 
  การทดลองที่ 6 การประยุกต์ใช้งานอ่ืนๆ 

 การควบคุม Servo Motor 
 การควบคุม Stepper Motor 
 การควบคุม Brushed Motor 
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  การทดลองที่ 7 การประยุกตส์ร้างโครงงานทางวิศวกรรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 การออกแบบฮารด์แวร ์
 การออกแบบซอร์ฟแวร ์
 การทดสอบและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

  
   รูปถ่ายห้องปฏิบัติการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 
 

อุปกรณ์ชุดทดลองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Skit-51RD2 V.3 
 
 
 
 

 
 

อุปกรณ์ชุดทดลองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO 
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 1.1.4 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
   สถานที่ต้ัง อาคาร 2 ช้ัน 7 ห้อง 2711 
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แผนผังห้องปฏิบัติการระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
 
   บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์

ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 
1 COMPUTER 14 
2 PLC GE FANUC รุ่น VERMAX MICRO-NANO 14 
3 GE FANUC QUICKPANEL VIEW 14 
4 GE FANUC MICRO EXPANSION UNIT 14 
5 GE FANUC ANALOG EXPANSION UNIT 14 
6 ตู้ทดลองพร้อมอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต 14 
7 โต๊ะทดลอง  14 

 
   หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 

  การทดลองที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Cimplicity Machine Edition เบื้องต้น  
  การทดลองที่ 2 Contact และ Coil ของ PLC 
  การทดลองที่ 3 พีชคณิตบูลีน 
  การทดลองที่ 4 Timer – Counter 
  การทดลองที่ 5 ฟังก์ชันการแปลงและคณิตศาสตรข์อง PLC 
  การทดลองที่ 6 การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันคณิตศาสตร์ของ PLC 
  การทดลองที่ 7 ฟังก์ชันตัวกระท าบิตของ PLC 
  การทดลองที่ 8 ฟังก์ชันความสัมพันธ์ 
  การทดลองที่ 9 การประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคมุการหมุนของมอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้าแบบต่อเนื่อง 
  การทดลองที่ 10 การประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคมุกระบวนการ 
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   รูปถ่ายห้องปฏิบัติการระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
 

 
 

บรรยากาศห้องปฏิบัติการระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
 

 
 

ชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
 

 
 

ตู้ทดลองพร้อมอุปกรณร์ะบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
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 1.1.5 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 
   สถานที่ต้ัง อาคาร 2 ช้ัน 7 ห้อง 2710 
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แผนผังห้องปฏิบัติการระบบควบคมุ 
 
   บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์   

ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 
1 COMPUTER 17 
2 FUNCTION GENERATOR 1 
3 SERVO-SET POINT  1 
4 UNIVERSAL DIGITAL CONTROLLER 3 
5 DC-SERVO MOTOR 1 
6 DC-POWER SUPPLY ±15V/2A 3 
7 POWER AMPLIFIER 2 
8 MOTOR SET  1 
9 TEMP CONTROLLER SYSTEM 1 
10 ELECTROMAGNETIC VALVE 1 
11 FLOW-THROUCH METER 1 
12 FILLING-TANK 1 
13 P/V CONVERTOR   1 
14 RECEPTACLE WITH PUMP 1 
15 DIGITAL MULTIMETER 5 
16 โต๊ะทดลอง 3 

  
   หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 

  การทดลองที่ 1 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 
  การทดลองที่ 2 การเขียนโปรแกรมเริม่ต้น 
  การทดลองที่ 3 การทดลองเรื่องผลตอบสนองช่ัวครู่ของระบบควบคุม  
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  การทดลองที่ 4 การทดลองเรื่องระบบควบคมุวงรอบปิดด้วยตัวควบคมุพีไอดโีดยใช้การโปรแกรม 
  การทดลองที่ 5 การทดลองเรื่องระบบควบคมุวงรอบปิดด้วยตัวควบคมุพีไอดโีดยใช้แบบจ าลอง 
  การทดลองที่ 6 การทดลองเรื่องระบบควบคมุระดบัน้ าด้วยตัวควบคมุพีไอด ี
  การทดลองที่ 7 การออกแบบตัวควบคุมพไีอดีด้วยวิธีของ Ziegler  และ Nichols 
  การทดลองที่ 8 การทดลองเรื่องผลตอบสนองคงตวัของระบบควบคุม 
  การทดลองที่ 9 การวิเคราะห์ทางเดินราก 
  การทดลองที่ 10 การวิเคราะห์เรื่องผลตอบสนองในโดเมนความถี ่
 
  รูปถ่ายห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 
 

 
 

บรรยากาศห้องปฏิบัติการระบบควบคุม  
 
 

 
  

ชุดจ าลองระบบควบคุม DC MOTER AND TEMPERATURE 
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 1.1.6 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
   สถานที่ต้ัง อาคาร 2 ช้ัน 7 ห้อง 2709 
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แผนผังห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

   บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์   
ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 

1 DC POWER SUPPLY & DIGITAL MULTIMETER 5 
2 AC POWER METER 8 
3 FUNCTION GENERATOR 8 
4 POWER BOARD 4 
5 TRANFORMER 220/12 VAC 4 
6 PWM & PHASE CONTROL 4 
7 OSCILLOSCPE TDS 1001B 2CH 6 
8 DC MOTOR  5 
9 THREE PHASE INDUCTION MOTOR 0.4 KW 3 
10 โต๊ะทดลอง 4 

  
   หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 
 การทดลองที่ 1 วงจรเรียงกระแส (Uncontrolled Rectifiers) M1U 
  การทดลองที่ 2 วงจรเรียงกระแส (Uncontrolled Rectifiers) B2U 
  การทดลองที่ 3 วงจรเรียงกระแส (Uncontrolled Rectifiers) M3U 
  การทดลองที่ 4 วงจรเรียงกระแส (Uncontrolled Rectifiers) B6U 
  การทดลองที่ 5 วงจรเรียงกระแส (Controlled Rectifiers) M1C 
  การทดลองที่ 6 วงจรเรียงกระแส (Controlled Rectifiers) B2C 
  การทดลองที่ 7 วงจรเรียงกระแส (Semi-Controlled Rectifiers) B2C 
  การทดลองที่ 8 วงจรเรียงกระแส 3 เฟส (Controlled Rectifiers) M3C 
  การทดลองที่ 9 วงจรเรียงกระแส 3 เฟส (Controlled Rectifiers) B6C 
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  การทดลองที่ 10 วงจร AC-AC Converter(Single Phase) W1C 
  การทดลองที่ 11 วงจร DC Converter 
  การทดลองที่ 12 วงจร DC-DC Converter 
  การทดลองที่ 13 วงจร Direct Current Convertor 
  การทดลองที่ 14 วงจร Inverter 
  การทดลองที่ 15 การควบคุมความสว่างหลอดไฟด้วยการควบคุมเฟส 
  การทดลองที่ 16 วงจรควบคุมความเร็วมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงด้วย PWM 
  การทดลองที่ 17 การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์
  การทดลองที่ 18 การควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอรด์้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  การทดลองที่ 19 การควบคุมมอเตอรเ์หนี่ยวน า 3 เฟสด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
  รูปถ่ายห้องปฏิบัตเิฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 

บรรยากาศห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 

ชุดทดลองปฏิบัติการเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
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 1.1.7 ห้องปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
   สถานที่ต้ัง อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ช้ัน 1 ห้อง R4102A 
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แผนผังห้องปฏิบัตปิ้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

 
   บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  

ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 
1 3 PH  POWER TRANSFORMER 0-380 v 1 
2 THREE–PHASE SUPPLY UNIT WITH RCCB 1 
3 RING CABLE TRANSFORMER 1 
4 EXPERIMENTAL TRANSFORMER 1 
5 POWER METER 2 
6 REED FREQUENCY METER 1 
7 POWER CIRCUIT BREAKER MODOULE 4 
8 TRANSMISSION LINE MODEL 380 KV 2 
9 OVER/UNDER VOLTAGE TIME RELAY 1 
10 INVERSE TIME OVERCURRENT RELAY 5 
11 CONSTANT TIME – OVERCURRENT RELAY THREE PHASE 1 
12 EARTH FALUT WARNING RELAY 1 
13 THREE PHASE DIRECTIONAL RELAY 2 
14 MOVING IRON METER 1A 1 
15 MOVING IRON METER 2.5A 4 
16 MOVING IRON METER 6A 3 
17 MOVING IRON METER 15A 2 
18 MOVING IRON METER 100/400V 3 
19 MOVING IRON METER 600V 3 
20 LOAD FOR VOLTAGE TRANSFORMER 1 
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ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 
21 LOAD FOR CURREN TRANSFORMER 1 
22 SINGLE–PHASE VOLTAGE TRANSFORMER 1 
23 SINGLE–PHASE CURREN TRANSFORMER 1 
24 THREE-PHASE VOLTAGE TRANSFORMER 1 
25 THREE-PHASE CURREN TRANSFORMER 1 
26 LOAD FOR VOLTAGE TRANSFORMER 1 
27 LOAD L=0.1-0.4 H C=2-16 UF 1 
28 RESISTIVE LOAD 3 PH 1 
29 INDUCTIVE LOAD 1 PH 1 
30 CAPACITIVE LOAD 1 PH 1 
31 VARIABLE VOLTAGE TRANSFORMER 3 PHASE 1 
32 DIGITAL MULTIMETER 10 
33 โต๊ะทดลอง 4 

   หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 
  การทดลองที่ 1 การป้องกัน Over Voltage และ Under Voltage 
  การทดลองที่ 2 การป้องกันกระแสเกินแบบ Definite 
  การทดลองที่ 3 การป้องกันกระแสเกินแบบ Inverse Time 
  การทดลองที่ 4 การป้องกันความผดิพลาดลงดินดว้ย Earth Fault Relay 
  การทดลองที่ 5 การป้องกันความผดิพลาดลงดินดว้ย Directional Relay 
  การทดลองที่ 6 การป้องกันการใช้งานเกินก าลัง 
  การทดลองที่ 7 การป้องกันกระแสเกิน การป้องกนัความผิดพลาดลงดิน  
                                  การป้องกัน Over Voltage และ Under Voltage ของสายส่ง 
  การทดลองที่ 8 การทดลองทดสอบ Current Transformer 
  การทดลองที่ 9 การทดลองทดสอบ Potential Transformer 
  การทดลองที่ 10 การทดลองทดสอบวงจรสายส่งต่ออนุกรม 2 เส้น 
  การทดลองที่ 11 การทดลองทดสอบวงจรสายส่งต่อขนาน 2 เส้น 
 
  รูปถ่ายห้องปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
 

 
 

บรรยากาศห้องปฏิบัติป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
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ชุดทดลองปฏิบัติป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
 1.1.8 ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

      สถานที่ต้ัง อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 2310 
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รูปที่ 4.28 แผนผังห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
   บัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  

ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 
1 OSCILLOSCPE  5 
2 FUNCTION GENERATOR 5 
3 DC POWER SUPPLY  10 
4 DIGITAL MULTIMETER 10 
5 PROTOBOARD 10 
6 ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด 200 
7 ทรานซิสเตอร์ 200 
8 มอสเฟต 100 
9 ไอจีบีที 100 
10 ออปแอมป์ 100 
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ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จ านวน 
11 ตัวต้านทาน 300 
12 ตัวเหนี่ยวน า 300 
13 ตัวเก็บประจ ุ 300 

 
   หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 

  การทดลองที่ 1 ไดโอด วงจรสวิตช่ิง 
  การทดลองที่ 2 ซีเนอร์ไดโอด 
  การทดลองที่ 3 คุณลักษณะของทรานซสิเตอร์แบบไบโพลา่ร์ (BJT.)     
  การทดลองที่ 4 การไบอัสทรานซสิเตอร์แบบไบโพล่าร์ (BJT.)   
  การทดลองที่ 5 คุณลักษณะทรานซิสเตอร์แบบสนาม(FET.)    
  การทดลองที่ 6 การไบอัสทรานซสิเตอร์แบบสนาม(FET.) และ การประยุกต ์
  การทดลองที่ 7 คุณลักษณะของวงจรขยายด้วยออปแอมป์ 
  การทดลองที่ 8 การประยุกต์ใช้งานวงจรขยายออปแอมป์ 
  การทดลองที่ 9 ไอซีอนาลอก (LM.311 , IC.555) 
  การทดลองที่ 10 วงจรแหล่งจ่ายไฟ (Power supply) 
   
  รูปถ่ายห้องปฏิบัตกิารพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 

บรรยากาศห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 

การทดลองปฏิบตัิการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

1.2. โปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 

                โปรแกรม GT - Work 3 และ GX - Work 3 ส าหรับ จอทัสสกีน และ PLC ของ Misubishi 
                 โปรแกรม Proficy  Machine  Edition ส าหรับ PLC ของ GE 
 ห้องปฏิบัติการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
 โปรแกรม Arduino  IDE , โปรแกรม Thinkercad  
 ห้องปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
 โปรแกรม Servo  Machine V3.1 
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2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            ส านักบรรณสารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้บริการหนังสือ ต ารา วารสารและโครงงานวิศวกรรม ดังน้ี 
 

รายการหนังสือทั้งหมด 

ล าดับที ่ หมวดหรือประเภทของหนังสือ 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาต่างประเทศ 

(เล่ม) 
รวม 

1 A ความรู้ทั่วไป 2,214 447 2,661 
2 B ปรัชญาศาสนา 8,382 1,022 9,404 
3 C ประวตัิศาสตรเ์บ็ดเตลด็ 1,114 48 1,162 
4 D ประวัติศาสตร์ทั่วไปและประวตัศิาสตร์โลกเก่า 4,406 1,276 5,682 
5 E-F ประวัติศาสตร์อเมริกา 202 704 906 
6 G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา ประเพณี 2,139 1,439 3,578 
7 H สังคมศาสตร ์ 20,547 13,975 34,522 
8 J รัฐศาสตร ์ 3,736 1,358 5,094 
9 K กฎหมาย 5,899 1,187 7,086 
10 L การศึกษา 4,076 1,377 5,453 
11 M ดนตร ี 321 544 865 
12 N ศิลปะ 1,812 694 2,506 
13 P ภาษาและวรรณคด ี 6,413 5,654 12,067 
14 Q วิทยาศาสตร ์ 7,024 10,174 17,198 
15 R แพทยศาสตร ์ 1,102 767 1,869 
16 S เกษตรศาสตร ์ 2,314 296 2,610 
17 T เทคโนโลย ี 21,293 6,568 27,861 
18 U วิชาการทหาร 137 170 307 
19 V นาวิกศาสตร ์ 105 142 247 
20 W พยาบาล 2,826 268 3,094 
21 Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร ์ 1,421 556 1,977 
22 นวนิยายและเรื่องสั้น 4,509 1,774 6,283 
23 สิ่งพิมพ์รัฐบาล 11,055 2,105 13,160 
24 วิทยานิพนธ ์ 1,947 7,097 9,044 
25 สารนิพนธ ์ 2,932 1,017 3,949 
26 ปริญญานิพนธ ์ 10,365 8,417 18,782 
27 หนังสืออ้างอิง 17,871 3,557 21,428 
28 วิจัย 1,756 411 2,167 
29 อนุสรณ์งานศพ 248 177 425 
30 จิตวิทยา (ป.เอก) 1,392 1,482 2,874 

รวม 149,558 149,558 74,703 
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ส านักบรรณสาร 
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ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต 
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2.2 สิ่งอ านวยความสะดวก 
จ านวนโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนนุด้านการเรียนการสอน 

 รายงานโดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีดังนี ้
 ล าดับ อุปกรณ์การศึกษา จ านวน (ชุด) 

1 LCD Projector - NEC 22 
2 Notebook 9 
 รวม 31 

จ านวนโสตทัศนูปกรณ์ 
 ยอดจ านวนโสตทัศนูปกรณ์ : LCD Projector 

รายการ จ านวน (เคร่ือง) 
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวม 46 
ติดตั้งห้องบรรยายบณัฑิตวิทยาลัย 6 
ติดตั้งห้องบรรยายปริญญาเอก 4 
ติดตั้งห้องบรรยายโครงการพิเศษ Black Course 40 
ประจ าสาขา IET 2 
วิทยาเขตร่มเกล้า 129 
ประจ าศูนย ์Learning Center 1 

รวมท้ังหมด 228 

จ านวนโสตทัศนูปกรณ์ที่มีให้บริการ 

 รายการ จ านวน (เคร่ือง) 
LCD Projector 86  

Notebook 39  
Visualizer 5 

DVD Player 16  
Remote Access Control 1 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
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ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563 
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ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
                รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทางวิชาชีพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้รับทราบหลักสูตร ผ่านระบบ CHECO เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  
รหัสหลักสูตร 25331801100265 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
ครั้งท่ี 1/2564   

วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2564 
ณ ห(องประชุม ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
………………………………………………….. 

 

รายนามคณะกรรมการผู(เข(าร2วมประชุม 
1. ศาสตราจารย
 ดร.ปรัชญา  เวสารัชช
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   ทําหน�าท่ีประธานท่ีประชุม 
2. ศาสตราจารย
 ดร.พรชัย  ชุนหจินดา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย
 ดร.จรัส   สุวรรณมาลา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4. ศาสตราจารย
 ดร.ศุภลักษณ
 พินิจภูวดล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
5. ศาสตราจารย
 ดร.วันชัย ริ้วรุจา   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
6. ศาสตราจารย
วิทวัส รุ-งเรืองผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
7. รองศาสตราจารย
 ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
8. รองศาสตราจารย
 ดร.ประจิต หาวัตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
9. นายวุฒิชัย  สิงหมณี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

10.   ดร.วัลลภ   สุวรรณดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
11.   ดร.สุวัฒน
  สุวรรณดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
12.   ดร.เสนีย
  สุวรรณดี             กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
13.   รองศาสตราจารย
 ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายนามคณะกรรมการผู(ลาประชุม 
1. ศาสตราพิชาน ดร.มารวย  ผดุงสิทธ์ิ  นายกสภามหาวิทยาลัย        ลาป:วย 
2. ศาสตราจารย
พรชัย  สุนทรพันธุ
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย     ลากิจ 

 

รายนามผู(เข(าร2วมประชุม 
1. ดร.อธิศ  สุวรรณดี  รองอธิการบดีฝ:ายทรัพยากรบุคคล 
2. ผู�ช-วยศาสตราจารย
 ดร.สุเทพ  เดชะชีพ  ผู�ช-วยอธิการบดีฝ:ายกิจการนักศึกษา 

   ในฐานะผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3. ดร.เมธา  เกตุแก�ว    ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน   
4. รองศาสตราจารย
บรรจง  โกศลัวัฒน
  ผู�อํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

       สาขาวิชาการภาพยนตร
และส่ือดิจิทัล 
5. ดร.ประภาส  ผ-องสนาม     หัวหน�าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
  

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
6. ผู�ช-วยศาสตราจารย
อนุชิต  เจริญ   หัวหน�าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟFา 

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
7. อาจารย
ไพริน  ภู-ประดับ    หัวหน�าสาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
8. นางสาวมัทกานต
  โอฬารรัตน
มณี  ผู�ช-วยหัวหน�าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
9. นางสาวจิราวรรณ  ยศโชติ  เจ�าหน�าท่ีประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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เริ่มประชุม เวลา 16.00 น. 
  

  ศาสตราจารย
 ดร.ปรัชญา  เวสารัชช
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชุมได�แจ�งให�ท่ีประชุม
ทราบว-า ศาสตราพิชาน ดร.มารวย  ผดุงสิทธ์ิ นายกสภามหาวิทยาลัย ขอลาป:วยจากปHญหาสุขภาพ และ
ศาสตราจารย
พรชัย  สุนทรพันธุ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอลากิจ จากน้ัน มอบหมายให� ดร.วัลลภ สุวรรณดี 
อธิการบดี รายงานการดําเนินงานตามองค
ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
    

ระเบียบวาระท่ี  5  ขอเป5ดดําเนินการหลักสูตร  
 

5.3 เรื่อง  ขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ;า   
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 

สรุปเรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร
 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟFา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ใช�เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยหลักสูตรฯ ได�ผ-าน
กระบวนการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
 วิจัยและนวัตกรรม จากคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบท่ีเก่ียวข�องเปMนท่ีเรียบร�อย จํานวน 2 ชุด คือ 
  1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563  
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการประชุม ครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 4 ธันวาคม 
2563     
 

เหตุผลและสาระสําคัญของสถานการณA 
ปHจจุบันมีการปรับเปลี่ยนทางด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปอย-างรวดเร็ว จึงต�องมีการปรับปรุง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟFา ให�ทันกับสถานการณ
ปHจจุบันท่ีมีการพัฒนาและ
ความก�าวหน�าทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หลักสูตรท่ีปรับปรุงดังกล-าวนี้  มีความสอดคล�องตามทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงเปMนส-วนสําคัญต-อการพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจและสังคม 
   การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟFา จะสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศ โดยมุ-งเน�นการจัดการเรียนการสอนด�านทักษะการ
ปฏิบัติการ ควบคู-กับเพ่ิมความรู�ด�านวิชาการ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน�นความรู� สมรรถนะและทักษะด�าน
วิชาชีพตามข�อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด�านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟFา ก-อให�เกิดองค
ความรู�ท่ีเปMนประโยชน
ต-อตนเองและสังคม  
 

โครงสร(างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 
          - โครงสร(างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปC ปกติ มีหน-วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม-น�อยกว-า 
130 หน-วยกิต ประกอบด�วย  
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       จํานวน  30  หน-วยกิต  
 2) หมวดวิชาเฉพาะ             จํานวน  94  หน-วยกิต  แบ-งออกเปMน  3  กลุ-มวิชา คือ  
  2.1 กลุ-มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      31 หน-วยกิต 
  2.2 กลุ-มวิชาชีพบังคับ             53 หน-วยกิต   
  2.3 กลุ-มวิชาชีพเลือก             10 หน-วยกิต  
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี               6  หน-วยกิต   
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- โครงสร(างหลักสูตรสําหรับผู(ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัติช้ันสูง (ปวส.) มีหน-วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม-น�อยกว-า 95 หน-วยกิต ประกอบด�วย  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         จํานวน   2  หน-วยกิต  
2) หมวดวิชาเฉพาะ               จํานวน  93  หน-วยกิต  แบ-งออกเปMน  3  กลุ-มวิชา  คือ   
  2.1 กลุ-มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     30 หน-วยกิต    
  2.2 กลุ-มวิชาชีพบังคับ           53 หน-วยกิต    
  2.3 กลุ-มวิชาชีพเลือก            10 หน-วยกิต  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ได�รับการยกเว�น   

 
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร/สาขาวิชา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร
 ได�ปรับปรุงหลักสูตรตามการเสนอแนะของคณะกรรมการท้ัง 2 ชุด เรียบร�อยแล�ว 
โดยมีสาระในการปรับปรุงสอดคล�องกับ มคอ.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟFา และปรับโครงสร�างหลักสูตร ให�มีความเหมาะสมและกระชับ ในกลุ-มวิชา
วิชาชีพ เพ่ือให�นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเลือกตามความถนัด ความชอบ และความสามารถของตน ปรับเนื้อหา
รายวิชาเฉพาะกลุ-มต-างๆ ดูทันสมัยและให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในปHจจุบัน โดยเฉพาะการ
เข�าสู-อุตสาหกรรม 4.0 และตรงกับความต�องการของสถานประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชน  
 

ผลท่ีเกิดกับบัณฑิตของหลักสูตร 
        บัณฑิตมีความรู�ความสามารถทางด�านวิศวกรรมไฟฟFา มีความเชี่ยวชาญท้ังภาคทฤษฎี และด�านการ
ปฏิบัติ สามารถแก�ปHญหาด�วยหลักการและเหตุผลได� มีความคิดสร�างสรรค
ค�นคว�าวิทยาการใหม-ๆประกอบกับมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความรู� ความเข�าใจในฮาร
ดแวร
 ระบบเครือข-าย และ ซอฟต
แวร
 โดยท่ีบัณฑิตสามารถ
นําความรู�ไปประยุกต
ใช�งานและแก�ไขปHญหาได�อย-างมีประสิทธิภาพ     
 

อาชีพในอนาคตหลังสําเร็จการศึกษา 
 1) วิศวกรไฟฟFาประจําในหน-วยงานของภาครัฐและเอกชน 
 2) วิศวกรประจําโครงการและวิศวกรออกแบบระบบไฟฟFา 
 3) ผู�จัดการโครงการด�านระบบไฟฟFาและผู�ดูแลระบบไฟฟFา 
 4) อาจารย
 นักวิชาการในสถานศึกษา 
 5) นักวิจัย วิศวกรท่ีปรึกษาด�านวิศวกรรมไฟฟFา ในหน-วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
 6) ผู�ประกอบอาชีพอิสระด�านวิศวกรรมไฟฟFา  
 

ข(อเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟFา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564) หากเห็นชอบจะได�เสนอหลักสูตรดังกล-าวต-อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร
 วิจัยและนวัตกรรม พร�อมแนบแบบ มคอ.02 และตารางเปรียบเทียบ เพ่ือการรับทราบหลักสูตร    
ในระบบ Che-co ต-อไป 
 

มติท่ีประชุม ประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟFา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) และให�เสนอ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
 วิจัยและนวัตกรรมรับทราบ ใน
ระบบ Che-co เพ่ือเริ่มใช�ในภาคการศึกษาท่ี 1 ป[การศึกษา 2564 วันท่ี 14 มิถุนายน 
2564 เปMนต�นไป โดยมีข�อเสนอแนะให�เพ่ิมเนื้อหาความรู� 2 รายวิชา ประกอบด�วย  



  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 - 4 - 

1. วิชา วฟ.334 สนามแม-เหล็กไฟฟFา (Electromagnetic Fields) เพ่ิมเติม
เนื้อหาความรู�ท่ีใช�ในการศึกษาต-อและนําความรู�ไปประยุกต
ใช�ในการทํางานได� คือ คลื่น
ระนาบ ท-อนําคลื่น คลื่นมิลลิเมตร การแพร-กระจายคลื่นตัวแบบการแพร-กระจาย
คลื่นวิทยุค-ากําลังสูญเสียตามวิถี แนะนําการประยุกต
ใช�คลื่นแม-เหล็กไฟฟFาในเครือข-าย
โทรศัพท
ไร�สาย และการระบุตําแหน-งภายในอาคาร 

2. วิชา วฟ.356 การเชื่อมต-อไมโครคอนโทรลเลอร
สําหรับวิศวกรรมไฟฟFา 
(Microcontroller Interfacing for Electrical  Engineering) เพ่ิมเติมเนื้อหาความรู�
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเชื่อมโยงไปยังการนําไปประยุกต
ใช� คือ การบริหารจัดการ
หน-วยความจํา ชุดคําสั่ง การอินเตอร
รัพต
การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปMนดิจิทัล การ
แปลงสัญญาณดิจิทัลเปMนแอนะล็อก การสร�างสัญญาณมอดูเลตความกว�างพัลส
  

 
 

เลิกประชุม เวลา  18.30 น.   
  
 
    นางสาวมัทกานต
 โอฬารรัตน
มณี       ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม   

 
 
 รองศาสตราจารย
 ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล  ผู�ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ 

ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
หลั กสั ตรวศิวกรรมศาสตรบ ณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลั กสั ตรปรั บปรงุัพ.ศ.ั2564) 

 
 
 

หลั กสั ตรระด บปรญิญาตรั ทางวิชาช พั

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาล ยเกษมบั ณฑัิต 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบหลักสูตรนี้ โดยผ่านระบบ CHECO 
 เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2564 

รหัสหลักสูตร  25331801100265 
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 รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

คณะ/สาขาวิชา :    คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering  (Electrical  Engineering) 
 ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :  B.Eng. (Electrical  Engineering) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
          ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  รวม  130  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 สถานภาพของหลักสูตร 

  1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยท าการปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  2)  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 1) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ในการประชุม  ครั้งที่ 
5/2563  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 2) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 
วันที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  วิศวกรไฟฟ้าประจ าในหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน 
8.2  วิศวกรประจ าโครงการ และวิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า 
8.3  ผู้จัดการโครงการด้านระบบไฟฟ้า และผู้ดูแลระบบไฟฟ้า 
8.4  อาจารย์ นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา  
8.5  นักวิจัย วิศวกรที่ปรึกษา ในหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน 
8.6  ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความเก่ียวข้องกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
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9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

ล าดับที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ/ิสาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1. นายชาติ   ฤทธิ์หิรัญ * 
3-1006-02213-80-4  

อาจารย์ 1.  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2556 
2539 
2530 

2. นายอนุชิต   เจริญ * 
3-4899-00014-08-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า  
          อุตสาหกรรม) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2543 

2538 

3. นายฉนวน   เอ้ือการณ์ 
3-1009-03982-20-3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์ 

2539 
2532 

4. นายวิญญู   แสวงสินกสิกิจ 
3-1021-01554-04-0 

รองศาสตราจารย์  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2544 
2538 

5. นายณธรรม   เกิดส าอางค์ 
3-7402-00401-25-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)    

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2546 
2542 

 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
            มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับวางแผนด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีเป้าหมายและการพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ได้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ซึ่งเป็นทักษะที่
ส าคัญส าหรับการท างานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และหลักสูตรที่ปรับปรุงดังกล่าวยังมีความ
สอดคล้องตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  โดย
แผนพัฒนาฯจะกล่าวถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไป
อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการผลิตและการค้าที่มีการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีผสมผ สาน
ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มี
การบรูณาการโลกของการผลิตเข้าการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet 
of Things ; IOT) โดยมีขีดความสามารถการที่เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันหมด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กายภาพหลัก ของอุตสาหกรรมยุคใหม่ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ ด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง และ ระบบการผลิตที่ผสมผสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้า
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Physical Production Systems ; CPPS) จะท าให้เกิดข้อมูลในระบบการ
ผลิตขึ้นอย่างมหาศาลที่จ าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการ และอีกส่วน คือด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งหมายถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักร และระบบควบคุมอัตโนมัติ   ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับ
เครื่องจักรและระบบในรูปแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation) รวมทั้งการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาบริหารจัดการ 
ควบคุมการผลิต ส่ง และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า จะกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมอย่างมากในยุคอุตสาหกรรมยุคใหม่ และเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกด้วย 

 การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจึงต้องสอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว และต้องเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ปรับปรุง) พ.ศ. 2554 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้
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เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้ถูกค านึงถึงส าหรับการวางแผนหลักสูตร 

ซึ่งในยุคปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายความเร็วสูง และ
อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งส าคัญในหลายประเทศ ในส่วนของประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การ
ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งน าไปสู่สังคมที่มีการใช้ระบบไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้วิศวกรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจ านวนมาก ที่มีความ
เข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  
 
12. ผลกระทบจากข้อ11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ให้มีศักยภาพและความสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะการปฏิบัติการ 
ควบคู่กับเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้น
ความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้าน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมท้ังในระดับท้องถิ่นและสากล 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่
เป็นนักปฏิบัติ เชิงรุก (Proactive  Practices) สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็ง มีความสุข สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น  การผลิตบัณฑิต  งานวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเชื่องโยงกับรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการ
เป็นผู้ประกอบการ  กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต  กลุ่มสาระพลเมืองโลก  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
และกลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ  เปิดสอนโดยส านักวิชาศึกษาท่ัวไป   
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  กลุ่มวิชาชีพเลือก
ด าเนินการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  แต่ต้องไม่ซ้ ากับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต โดยนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆได้  และเป็นวิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมบางรายวิชา ทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกล่ าว ขึ้นอยู่กับ

ความสอดคล้องของหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย 
13.3 การบริหารจัดการ 

             ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาฯ
อ่ืน หรือหลักสูตร/คณะฯ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ รายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.5, มคอ.6) และรายงานสรุปผลการด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) เพ่ือเป็นมาตรฐานใน
การติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ สู่การ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาชีพ 
 1.2 ความส าคัญ 
  ด้วยปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเห็นควร
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีสมรรถนะ
และทักษะด้านวิชาชีพเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
ประยุกตค์วามรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม ในการประกอบอาชีพ 

1.3.2 ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ 

1.3.4 ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีทักษะทางปัญญา มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง มีความใฝ่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  

1.3.5 ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ดี 
และท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ 
  
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง                   กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สป.อว.ก าหนด และตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
- ติดตามประเมนิการใช้หลักสูตรอย่าง 
สม่ าเสมอ 

- เอกสารกระบวนการที่มีความ
เก่ียวข้องกับการปรับหลักสูตร 
- รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินหลักสูตร 

2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สป.อว. และระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกรว่าด้วยองค์ความรู้ ฯ 
พ.ศ. 2562 

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาสอดคล้องกับ 
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ของสภา
วิศวกร 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ 
พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 5 ปี 

- หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ข้อบังคับของสภา
วิศวกร 
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องผ่านการ
รับรองจากสภาวิศวกร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง                   กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน      
ผู้สอน และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ 

- สนับสนุนบุคลากร  ด้านการเรียนการ
สอน   เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ การอบรม การปฏิบัติงานร่วม 
กับสถานประกอบการ และการศึกษา
ต่อ  มีการพัฒนาอุปกรณ์ให้เท่าทันกับ
ภาคอุตสาหกรรม   

- อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร
ทุกคนได้รับการสนับสนุน   ใน
การ เข้ า รับการอบรม  หรื อ
พัฒนาตนเอง / คุณวุฒิอาจารย์
ที่เพิ่มขึ้น      และมีการสั่งซื้อ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  คือในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558  (หมวด 6 ข้อ 20  ภาคผนวก จ) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  โดยมีชั่วโมงเรียนของ

แต่ละรายวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ที่มีความรู้ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนด หรือเทียบเท่า 

2.2.2  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาไฟฟ้าก าลังหรือเทียบเท่า 
โดยวิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558  
(หมวด 15 ข้อ 52  ภาคผนวก จ) 

2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558  (หมวด 2 ข้อ 6  ภาคผนวก จ) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น
โดยเฉพาะรายวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล  แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน   ก่อนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบว่า  รายวิชาพ้ืนฐาน เหล่านี้  นักศึกษามี
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ความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา   ท าให้เกิดปัญหาในระหว่างการเรียนการสอนทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียน 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต   เทคนิคการเรียนในรั้วของ
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรม 
 2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น
นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพ่ือขอค าแนะน าได้    
 2.4.3  จัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์   
 2.4.4  จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการ  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี  และ
รุ่นน้อง  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปทีี่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 

 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณการรายรับในหลักสูตรเป็นรายปี  (หน่วย:บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ร้อยละ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าบ ารุงการศึกษา 16.03 458,000 916,000 1,374,000 1,832,000 2,290,000 

2. ค่าลงทะเบียน 83.97 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 12,000,000 
รวมรายรับ 100 2,858,000 5,716,000 8,574,000 11,432,000 14,290,000 
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2.6.2 งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย:บาท)  
  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,200,000 3,550,500 4,540,000 5,000,000 6,180,000 
   -  เงินเดือน 2,000,000 3,000,000 3,800,000 4,100,000 5,200,000 

- ค่าจ้างชั่วคราว 200,000 550,500 740,000 900,000 980,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 370,000 940,000 1,550,000 2,300,000 2,340,000 

- ค่าตอบแทน 190,000 480,000 770,000 1,000,000 1,000,000 
- ค่าวัสด ุ 60,000 250,000 500,000 800,000 800,000 
- ค่าสาธารณูปโภค 120000 210,000 280,000 500,000 540,000 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 108,000 640,000 1,200,000 1,750,000 1,800,000 
รวมประมาณรายจ่ายทัง้หมด 2,678,000 5,130,500 7,290,000 9,050,000 10,320,000 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 66,950 64,131 60,750 56,562.5 64,500 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร  267,800  บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงสุดในการผลตินักศึกษาตามหลกัสูตร  66,950บาท / ปี / คน 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558  (ภาคผนวก จ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน

หน่วยกิตได้  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558  โดยมี
รูปแบบ การเทียบโอน 2 รูปแบบคือ 
 2.8.1 การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ทักษะ
และประสบการณ์ จะมุ่งเน้นทักษะตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษา ระบบ
หน่วยกิตข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี  
(ภาคผนวก จ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร         

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต              รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    130        หน่วยกิต    
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
                     1.1) รายวิชาบังคับ                            9  หน่วยกิต   
 1.2) รายวิชาเลือก                                                       16  หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                                3  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
                      และการเป็นผู้ประกอบการ                                   3   หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 2  หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก               3  หน่วยกิต 
    (5) กลุม่สาระสุนทรียศาสตร์            3  หน่วยกิต 
    (6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ       2  หน่วยกิต 
 1.3) รายวิชาเลือกอิสระ                                                  5 หน่วยกิต 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                     94      หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                      31 หน่วยกิต 
             2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                              53         หนว่ยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                    10 หน่วยกิต 

 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
-  หลักเกณฑ์ก าหนดรายวิชา 

              เลขหลักหน่วย         หมายถึง       ล าดับรายวิชา   
             เลขหลักสิบ              หมายถึง       ล าดับรายวิชา   
              เลขหลักร้อย            หมายถึง       ปีที่จัดสอนวิชานั้น   
               ตัวอักษร          คณ หรือ MA   หมายถึง      วิชาคณิตศาสตร์ 
                                        คม หรือ CM  หมายถึง       วิชาเคมี  

  ฟส หรือ PS หมายถึง    วิชาฟิสิกส์   
                            วก หรือ ME   หมายถึง       วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
                            วค หรือ CT  หมายถึง       วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     
                            วฟ หรือ EE หมายถึง       วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
                            วอ หรือ IE  หมายถึง       วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

  ศษท หรือ GEN  หมายถึง       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               
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          -  หลักเกณฑ์ในการก าหนดเลขการจัดชั่วโมงเรียน ประกอบด้วยตัวเลขท้ังหมดดังนี้ 
   ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        X    ( X  -   X   -  X ) 
 

       -  รายช่ือวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
 

 1)  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      จ านวน    30  หน่วยกิต    
        1.1) รายวิชาบังคับ                     จ านวน     9  หน่วยกิต    
             

กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท101 
GEN101 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     
Thai  for  Communication                                      

3(3-0-6) 

ศษท102 
GEN102 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication 

3(3-0-6) 

กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท401 
GEN401 

สมาร์ทเกษม 
Smart Kasem  

3(3-0-6) 

 

  1.2) รายวิชาเลือก                      จ านวน    16  หน่วยกิต         
1 . กลุ่มสาระ  ภาษากับการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท103 
GEN103 

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  
Thai for Creation 

3(3-0-6) 

ศษท104 
GEN104 

วาทการสมัยใหม่ 
Modern Discourse  

3(3-0-6) 

ศษท105 
GEN105 

การสื่อสารอย่างมืออาชีพ   
Professional Communication  

3(3-0-6) 

หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงทฤษฎ ี
เรียนทฤษฎี จ านวนชั่วโมงปฏบิัติ 

จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตเเตนเองตนเอง 



                                                                                                                                                                        
มคอ.2 

  - 14 - 

1 . กลุ่มสาระ  ภาษากับการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท106 
GEN106 

การเขียนเพ่ืองานอาชีพ 
Writing for Career  

3(3-0-6) 

ศษท107 
GEN107 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์   
Art of Using Thai Language in Online Media 

3(3-0-6) 

ศษท108 
GEN108 

วิถีภาษาไทยร่วมสมัย 
Ways of Contemporary Thai Language 

3(3-0-6) 

ศษท109 
GEN109 

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
English Reading in Daily Life 

3(3-0-6) 

ศษท110 
GEN110  

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 
English Conversation Skills in Workplaces  

3(3-0-6) 

ศษท111 
GEN111  

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 
English Composition Skills in Workplaces   

3(3-0-6) 

ศษท112 
GEN112   

ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพ  
English for Health Care   

3(3-0-6) 

ศษท113 
GEN113 

ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 
English for Entertainment Media 

3(3-0-6) 

ศษท114 
GEN114 

ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย 
English and Thainess 

3(3-0-6) 

ศษท115 
GEN115   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ 
English for Modern Business Communication 

3(3-0-6) 

ศษท116 
GEN116  

สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า   
Easy Way to Communicate Myanmar Language 

3(3-0-6) 

ศษท117 
GEN117 

สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม 
Easy Way to Communicate Vietnamese Language 

3(3-0-6) 

ศษท118 
GEN118 

สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน 
Easy Way to Communicate Chinese Language 

3(3-0-6) 

ศษท119 
GEN119  

สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น 
Easy Way to Communicate Japanese Language 

3(3-0-6) 

ศษท120 
GEN120 

สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหลี  
Easy Way to Communicate Korean Language 

3(3-0-6) 
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2. กลุ่มสาระ  การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท201 
GEN201 

ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่  
Contemporary Entrepreneurship Lifestyle 

3(3-0-6) 

ศษท202 
GEN202 

ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่ 
Mind Management Skills in Modern World  

3(3-0-6) 

ศษท203 
GEN203 

ธุรกิจสิ่งแวดล้อม  
Environmental Business  

3(3-0-6) 

ศษท204 
GEN204 

ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์ 
Creativity : Human Self Actualization  

3(3-0-6) 

ศษท205 
GEN205 

กฎหมายธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการ  
Business Law for Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

ศษท206 
GEN206 

บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพส าหรับผู้ประกอบการ 
Personality and Professional Presentation for 
Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

ศษท207 
GEN207 

การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการสื่อสาร  
Creative Thinking for Communications 

3(3-0-6) 

ศษท208 
GEN208  

ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์  
Thai Wisdom and Creativity  

3(3-0-6) 

ศษท209 
GEN209  

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 
Contemporary Art Creativity   

3(3-0-6) 

  
3. กลุ่มสาระ  ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท301 
GEN301 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต  
The Art and Science for Life  

3(3-0-6) 

ศษท302 
GEN302 

ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่  
Life Design and The Conception of New generation  

3(3-0-6) 

ศษท303 
GEN303 

การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
Coping with Natural Disaster 

2(2-0-4) 

ศษท304 
GEN304 

สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 
Substance and Change Around us  

2(2-0-4) 

ศษท305 
GEN305 

รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
All Around of Natural Phenomenon 

2(2-0-4) 
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3. กลุ่มสาระ  ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท306 
GEN306 

ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน  
Numerical Skills in Daily Life 

2(2-0-4) 

ศษท307 
GEN307 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Data Analysis 

2(2-0-4) 

ศษท308 
GEN308  

การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน  
The Use of Applications and Computer Programs for Work 

2(1-2-4) 

ศษท309 
GEN309  

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล  
Media and Information Literacy in Digital ERA   

3(3-0-6) 

ศษท310 
GEN310  

ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 
learning skills to Success 

3(3-0-6) 

 
4. กลุ่มสาระ  พลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท402 
GEN402 

กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต  
Laws for Daily Life 

3(3-0-6) 

ศษท403 
GEN403 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง 
Education for Citizen Development 

3(3-0-6) 

ศษท404 
GEN404 

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาชีวิต  
The King’s Philosophy for Life Development 

3(3-0-6) 

ศษท405 
GEN405 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน 
Environmental Science for Sustainable world 

2(2-0-4) 

ศษท406 
GEN406 

เมืองอัจฉริยะเพ่ือการจัดการที่ยั่งยืน  
Smart City to Sustainability 

3(3-0-6) 

ศษท407 
GEN407 

สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข 
Aging Society and Happy Mind 

3(3-0-6) 

      
5. กลุ่มสาระ  สุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท501 
GEN501 

ปรัชญารักกับความงามของชีวิต  
Philosophy of Love and Beauty in Life 

3(3-0-6) 

ศษท502 
GEN502 

ศาสตร์แห่งความสุข 
Science of Happiness 

3(3-0-6) 
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5. กลุ่มสาระ  สุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท503 
GEN503 

อารยธรรมโลก  
World Civilization 

3(3-0-6) 

ศษท504 
GEN504 

ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย 
thai history and National Identity  

3(3-0-6) 

ศษท505 
GEN505 

ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 
History in Cinemas 

3(3-0-6) 

ศษท506 
GEN506 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
Art History 

3(3-0-6) 

ศษท507 
GEN507 

รู้ไทย รักษ์ไทย   
Thainess Awareness 

3(3-0-6) 

ศษท508 
GEN508  

กรุงเทพศึกษา 
Bangkok Studies  

3(3-0-6) 

ศษท509 
GEN509  

ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง 
Arts and Entertainment  

3(3-0-6) 

ศษท510 
GEN510 

มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์ 
Man and Aesthetics 

3(3-0-6) 

ศษท511 
GEN511 

โลกแห่งเทพนิยาย 
World of Fairy Tales 

3(3-0-6) 

 

  

6. กลุ่มสาระ  ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท601 
GEN601 

ลีลาศ  
Ballroom Dancing 

1(0-2-2) 

ศษท602 
GEN602 

การต่อสู้และป้องกันตัว 
Martial Arts 

1(0-2-2) 

ศษท603 
GEN603 

การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน  
Exercises in Daily Life 

2(1-2-3) 

ศษท604 
GEN604 

การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม 
Games and Recreation Activities 

2(1-2-3) 

ศษท605 
GEN605 

สุขภาพเพ่ือชีวิต  
Health for Life 

3(3-0-6) 
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6. กลุ่มสาระ  ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท606 
GEN606 

การสื่อสารสัมพันธ์  
Commmunication of Relation 

3(3-0-6) 

ศษท607 
GEN607 

ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม 
Leadership and Team Working techniques 

3(3-0-6) 

ศษท608 
GEN608 

บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล 
Contemporary Personality in Digital AGE 

3(3-0-6) 

ศษท609 
GEN609 

จิตบริการเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม 
service mind for life and Social Development 

3(3-0-6) 

 
        1.3) รายวิชาเลือกอิสระ                      จ านวน      5  หน่วยกิต 

              นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระใดก็ได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
และไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเลือกเรียนไว้แล้ว  
  
  

  2)  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ                        จ านวน     94  หน่วยกิต 
       2.1) รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    จ านวน     31  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.109 
MA.109 

แคลคูลัส 1   
Calculus 1 

3(3-0-6) 

คณ.110 
MA.110 

แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) 

คณ.208 
MA.208 

แคลคูลัส 3 
Calculus 3   

3(3-0-6) 

คม.205 
CM.205 

เคมี 
Chemistry  

3(2-3-5) 

ฟส.210 
PS.210 

ฟิสิกส์ 1 
Physics 1  

3(2-3-5) 

ฟส.211 
PS.211 

ฟิสิกส์ 2 
Physics 2 

3(2-3-5) 

วก.107 
ME.107 

การเขียนแบบวิศวกรรม    
Engineering  Drawing                         

3(2-3-5) 
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  2.1) รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  (ต่อ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วก.217 
ME.217 

กลศาสตร์วิศวกรรม     
Engineering  Mechanics                   

3(3-0-6) 

วค.102 
CT.102 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
Fundamental  of  Computer  Programming         

3(2-3-5) 

วอ.102 
IE.102 

กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 
Basic  Manufacturing   Processes  for   Engineers 

1(0-3-1) 

วอ.211 
IE.211 

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering  Materials                                                   

3(3-0-6) 

 
 

    2.2) รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ   จ านวน   53  หน่วยกิต   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.219 
EE.219 

เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า             
Electrical  Engineering  Drawing 

1(0-3-1) 

วฟ.225 
EE.225 

วงจรไฟฟ้า                       
Electric  Circuits  

3(3-0-6) 

วฟ.226 
EE.226 

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า     
Electric  Circuits  Laboratory  

1(0-3-1) 

วฟ.227 
EE.227 

เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     
Electrical  Instruments  and  Measurements   

3(3-0-6) 

วฟ.228 
EE.228 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Basic  Electrical  Engineering  Laboratory 

1(0-3-1) 

วฟ.231 
EE.231 

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
Engineering  Electronics 

3(3-0-6) 

วฟ.233 
EE.233 

วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก        
Digital  and  Logic  Circuits 

3(3-0-6) 

วฟ.317 
EE.317 

สัมมนาและรายงาน           
Seminar  and  Report 

1(0-3-1) 

วฟ.334 
EE.334 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   
Electromagnetic  Fields 

3(3-0-6) 

วฟ.338 
EE.338 

การออกแบบระบบไฟฟ้า  
Electrical  System  Design 

3(3-0-6) 
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2.2) รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ  (ต่อ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.341 
EE.341 

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       
Power  Electronics 

3(3-0-6) 

วฟ.346 
EE.346 

วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง     
Electric  Power  System  Analysis 

3(3-0-6) 

วฟ.353 
EE.353 

พลังงานหมุนเวียน 
Renewable  Energy 

3(3-0-6) 

วฟ.356 
EE.356 

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
Microcontroller  Interfacing  for  Electrical  Engineering 

3(2-3-5) 

     วฟ.358 
EE.358 

การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
Electromechanical  Energy  Conversion 

3(3-0-6) 

วฟ.359 
EE.359 

ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
Electromechanical  Energy  Conversion  Laboratory  

1(0-3-1) 

วฟ.393 
EE.393 

ระบบควบคุม        
Control  Systems 

3(3-0-6) 

วฟ.394 
EE.394 

ปฏิบัติการระบบควบคุม 
Control  Systems   Laboratory 

1(0-3-1) 

วฟ.431 
EE.431 

การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power  System  Protection 

3(3-0-6) 

วฟ.432 
EE.432 

ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power  System  Protection  Laboratory  

1(0-3-1) 

วฟ.433 
EE.433 

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง             
High  Voltage  Engineering 

3(3-0-6) 

วฟ.470 
EE.470 

การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      
Engineering  Project  Study 

1(0-3-1) 

วฟ.471 
EE.471 

โครงงานวิศวกรรม               
Engineering  Project  

3(0-9-3) 

วฟ.490 
EE.490 

การฝึกงานวิศวกรรม             
Engineering  Training 

0(0-40-0) 
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2.3) รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก  จ านวน  10  หน่วยกิต   
     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.320 
EE.320 

วิศวกรรมส่องสว่าง    
Illumination  Engineering    

3(3-0-6) 
 

วฟ.336 
EE.336 

ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
Programmable  Logic  Control  Systems 

3(2-3-5) 

วฟ.343 
EE.343 

การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
Energy  Conservation  and  Management 

3(3-0-6) 

วฟ.397 
EE.397 

ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Specific  Laboratory  in  Electrical  Engineering 

1(0-3-1) 

วฟ.398 
EE.398 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Electrical  Machines 

3(3-0-6) 

     วฟ.438 
EE.438 

โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  
Power  Plants  and  Substations 

3(3-0-6) 

วฟ.440 
EE.440 

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Special  Problems   in  Electrical  Engineering   

3(2-3-5) 

วฟ.475 
EE.475 

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Selected  Topics  in  Electrical  Engineering  I  

3(3-0-6) 

วฟ.476 
EE.476 

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Selected  Topics  in  Electrical  Engineering  II 

3(3-0-6) 

วฟ.477 
EE.477 

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
Internet  of  Things 

3(3-0-6) 

วฟ.478 
EE.478  

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
Smart  Grid 

3(3-0-6) 

วฟ.479 
EE.479 

ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
Electric  Vehicle  Systems 

3(3-0-6) 

 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
 

         ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  แตต่้องไม่ซ้ ากับวิชาใน
แผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  โดยนักศึกษาอาจเลือกเรียนราย 
วิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆได้  และเป็นวิชาที่มีการวัดผลโดย
การสอบ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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      3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

 
 
 

1 

ศษท110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศษท402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
ศษท507 รู้ไทย รักษ์ไทย 3(3-0-6) 
ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
คม.205 เคมี 3(2-3-5) 
คณ.109 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-3-1) 

รวม 18(16-6-34) 
 
 

ชั้นปีที่ 1 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

2 

ศษท101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
ศษท102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ศษท401 สมาร์ทเกษม 3(3-0-6) 
ศษท603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
คณ.110 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) 
วอ.102 กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 

รวม 18(15-8-33) 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

1 

ศษท111 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2(2-0-4) 
คณ.208 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม        3(2-3-5) 
วฟ.228 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 

รวม 18(15-9-33) 
 
 

ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

 
 
 
2 

วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6) 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) 

รวม 18(17-3-35) 
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ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

1 

วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   3(3-0-6) 
วฟ.346 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.393 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
xxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 16(15-3-31) 
 
 

ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

2 

วฟ.317 สัมมนาและรายงาน       1(0-3-1) 
วฟ.334 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.356 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-3-5) 

วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 3(3-0-6) 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 15(11-12-26) 

 
ชั้นปีที่ 3 

 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

ฤดูร้อน 
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม      0(0-40-0) 

รวม 0(0-40-0) 
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ชั้นปีที่ 4 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

 
 
 

1 

วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
 (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 

3(2-3-5) 

วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1) 
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 14(11-9-25) 
 
   

ชั้นปีที่ 4 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

2 

วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มวิชาชีพเลือก)   3(3-0-6) 
วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 
วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาชีพเลือก)   1(0-3-1) 
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3) 
xxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 13(9-12-22) 
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       3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  1.1) รายวิชาบังคับ 
     กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 
 

ศษท101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
GEN101   Thai for Communication 

  มนุษย์กับการสื่อสาร มิติการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การรับสารจากการฟังและการอ่าน  การส่ง
สารด้วยการพูดและการเขียน การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยในมิติการสื่อสาร เน้นทักษะ  การสื่อสาร
เชิงปฏิสัมพันธ์กลุ่มจากกระบวนการรับสารและส่งสาร กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ภาษาส าหรับการ
สื่อสารตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
 

ศษท102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                            3(3-0-6) 
GEN102   English for Communication 

  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทั้งในสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จ าลอง ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส านวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
      กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 
 

ศษท401 สมาร์ทเกษม                              3(3-0-6) 
GEN401 Smart Kasem 
 ประวัติความเป็นมา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม  
หลักการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  รักความเป็นไทย มี
บุคลิกภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมือง และน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตบนหลักแห่งคุณธรรม คุณค่า และคุณประโยชน์ 
 
 1.2) รายวิชาเลือก 
 1) กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 
 

ศษท103   ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์          3(3-0-6) 
GEN103   Thai for Creation 

  ศิลปะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการกลุ่ มและ
รายบุคคล จากวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก การวิจารณ์ การตีความ การวิพากษ์คุณค่าจากศิลปะการรับสารและส่ง
สาร สามารถน ามาประยุกต์และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางภาษาไทยที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ 
คุณประโยชน์ และมีความเหมาะสมด้วยคุณธรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน  
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ศษท104  วาทการสมัยใหม่                             3(3-0-6) 
GEN104 Modern  Discourse 

  การสื่อความหมายด้วยภาษาแบบเน้นเป้าหมาย เปรียบเทียบวาทการกับการสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์หลักการแห่งวาทการสมัยใหม่ การประยุกต์วาทการสู่การปฏิบัติ การบูรณาการวาทการสู่วิชาชีพ 
    

ศษท105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ                                3(3-0-6) 
GEN105 Professional  Communication 

  การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการสื่อสารในโอกาสต่างๆ พลังค าพูดกับการพัฒนาศักยภาพ การ
สื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม และการสื่อสารระดับ
องค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในงานและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 

   

ศษท106  การเขียนเพื่องานอาชีพ                   3(3-0-6) 
GEN106 Writing  for Career 

  หลักการและความส าคัญเกี่ยวกับการเขียน การใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร การเขียนกิจธุระ การ
เขียนแนะน าหนังสือ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว  รวมถึงการเขียนภาษาไทยในสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณของ
ผู้เขียน  ความรับผิดชอบต่องานเขียนในสื่อสารมวลชน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมและสามารถบูรณาการสู่วิชาชีพได้ 

   

ศษท107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์                    3(3-0-6) 
GEN107 Art  of Using Thai  Language  in  Online  Media   

  การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณในสื่อออนไลน์ การเขียนบันเทิงคดี สารคดี บทความ และ
หลักการวิจารณ์ เพ่ือน าความรู้ไปเชื่อมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ศษท108  วิถีภาษาไทยร่วมสมัย                    3(3-0-6) 
GEN108 Ways of Contemporary Thai Language   

  วิถีภาษาไทยตามยุคสมัยของสังคมไทย     บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย  
ภูมิปัญญาทางภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อที่แสดงออกผ่านทางภาษา การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

   

ศษท109  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                  3(3-0-6) 
GEN109 English Reading in daily Life 

  ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญจากบทความ หนังสือพิมพ์ และเอกสารอ่ืนๆที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้กลวิธีการอ่าน การเดาค าศัพท์จากบริบท รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ส านวนและการใช้ภาษา
จากการอ่าน 
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ศษท110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร                            3(3-0-6) 
GEN110 English Conversation Skills in Workplaces      
 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างาน ประกอบด้วยการตั้งและตอบค าถามอย่างเป็น
ทางการ การแนะน าตนเอง การแนะน าเพ่ือน การทักทายและพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การน าเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็น และการเจรจาต่อรอง 

    
ศษท111  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร                  3(3-0-6) 
GEN111 English Composition Skills in Workplaces   
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างาน ประกอบด้วยการเขียนแนะน าตนเองในการ
สมัครงาน การเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจอย่างเป็นทางการ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึก
ช่วยจ า และการแปลเบื้องต้น 
 

ศษท112  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ             3(3-0-6) 
GEN112 English for Health Care   
 การสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์ การให้ค าแนะน าทางด้านการ
ดูแลสุขภาพ ค าศัพท์และบทอ่านที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการรักษาพยาบาล  

   

ศษท113  ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง                            3(3-0-6) 
GEN113 English for Entertainment  Media 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง ได้แก่ ภาพยนตร์ โฆษณา เพลง และ
นิตยสาร วิเคราะห์รูปแบบของภาษา ค าศัพท์ ส านวนและสแลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
ศษท114   ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย                                                               3(3-0-6) 
GEN114    English and Thainess 
 การสนทนาภาษาอังกฤษ  ค าศัพท์ และบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย  ได้แก่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  เทศกาลและประเพณีไทย  อาหารไทย  ภูมิปัญญาไทย แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และ
ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
 

ศษท115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่                 3(3-0-6) 
GEN115 English for Modern Business Communication  
 การพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจ
ออนไลน์ และฝึกทักษะการน าเสนองานส าหรับผู้ประกอบการ 
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ศษท116 สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า           3(3-0-6) 
GEN116 Easy Way to Communicate Myanmar Language 
 การสนทนาภาษาพม่าในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว     เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน 
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมพม่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

   

ศษท117 สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม                    3(3-0-6) 
GEN117 Easy Way to Communicate Vietnamese Language 
 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

   

ศษท118 สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน                                             3(3-0-6) 
GEN118 Easy Way to Communicate Chinese Language 
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน    การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว    เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน 
บทเพลง  หรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

   

ศษท119 สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น                                3(3-0-6) 
GEN119 Easy Way to Communicate Japanese Language 
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน   การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว   เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  
ศษท120 สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหลี                                  3(3-0-6) 
GEN120 Easy Way to Communicate Korean Language  
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน   การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว  เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 
  2)  กลุม่สาระ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
 
ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่                                  3(3-0-6) 
GEN201 Contemporary Entrepreneurship Lifestyle 
 หลักการพ้ืนฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการใน
สังคมดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การผลิต การตลาด และต้นทุน การวางแผน
การเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์ การใช้สื่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพ่ิมผลผลิต 
กระบวนการคิดเชิงอนาคต ความเป็นผู้น าในการจัดการองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ปัญหา และออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
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ศษท202 ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่                                          3(3-0-6) 
GEN202 Mind Management Skills in Modern World  
 แนวคิดและความหมายของกายและจิต ศาสตร์สมัยใหม่ในการบริหารจิตใต้ส านึกและสมองเพ่ือ
สร้างศักยภาพมนุษย์ การจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน และการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าทางจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในโลกสมัยใหม่ 
 

ศษท203 ธุรกิจสิ่งแวดล้อม                                        3(3-0-6) 
GEN203 Environmental Business 

  แนวคิดการด าเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเป็นผู้น าทางธุรกิจสิ่งเเวดล้อม และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจของตนเองหรือองค์กร 
       

ศษท204 ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์                                 3(3-0-6) 
GEN204 Creativity : Human Self Actualization 
 แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและคุณลักษณะของ
ความคิดที่เป็นศักยภาพระดับสูงสุดของมนุษย์ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาการคิดออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ และทุกมิติการด าเนินชีวิตของมนุษย์ใน
โลกยุคพหุวัฒนธรรม และความล้ ายุคทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่างๆในสังคม 
 

ศษท205 กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ                                                          3(3-0-6) 
GEN205 Business Law for Entrepreneurs 
 ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สินเชื่อ 
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
   
ศษท206 บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพส าหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
GEN206 Personality and Professional Presentation for Entrepreneurs  
 หลักการและแนวทางการการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้น าองค์กรที่
ทรงพลัง ทักษะการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและการเตรียมการ กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ศิลปะการ
พูดและการเสนอขาย งานส าหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์การน าเสนองาน 
ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ 
 

ศษท207  การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร                            3(3-0-6) 
GEN207 Creative Thinking for Communications   
 แนวคิด กระบวนการและการแสวงหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์   รวมถึงแรง
บันดาลใจ และจินตนาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 
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ศษท208 ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์                   3(3-0-6) 
GEN208 Thai  Wisdom and Creativity 
 ภูมิปัญญาไทยและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการและ
วิธีการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ รวมถึงการดัดแปลงวัสดุเพ่ือการแก้ปัญหาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันในแต่ละยุคสมัย 

      
ศษท209 สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย                        3(3-0-6) 
GEN209 Contemporary Art Creativity 
 การพัฒนาความคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การตอบสนองความต้องการของชีวิตด้วย
การวิเคราะห์ ระบายสี การประดิษฐ์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ และงานเพ่ือการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่ดีท้ังด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และการกระท า 
 

 3)  กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
 

ศษท301 ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต         3(3-0-6) 
GEN301 The Art and Science for Life  
 ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้มีคุณธรรม คุณค่า และเกิดความสุขกาย สุขใจอย่างสมดุล 
 

ศษท302 ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่                         3(3-0-6) 
GEN302 Life Design and The Conception of New Generation 
 ความหมายและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงเหตุผล ความสัมพันธ์ของ
การท างานระหว่างสมอง จิต และความคิดต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สมาธิ เทคนิค NLP และ Hypnosis  ใน
การออกแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่ การจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ความคิดในการแก้ปัญหา 
การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จและความสุขของชีวิตสไตล์คนรุ่นใหม ่

 
ศษท303 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ         2(2-0-4) 
GEN303 Coping With Natural Disaster  
 นิยามและความหมายของภัยพิบัติ  โลก สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ด้านภัยพิบัติจากการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลกและสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง 
และบทบาทของเยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
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ศษท304 สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา                    2(2-0-4) 
GEN304 Substance and Change Around Us   
 ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญ ผลกระทบของเคมี
กับการด าเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจ าวัน การใช้งานและการคิดวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เครื่องส าอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ไฟฟ้าเคมีประยกุต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการด ารงชีวิต เคมีกับการกีฬา 
    

ศษท305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ                   2(2-0-4) 
GEN305 All  Around of Natural Phenomenon 
 ความรู้เบื้องต้นทางกายภาพ  การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
สภาพสมดุลของวัตถุ งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร ไฟฟ้า คลื่น ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม ่
  
ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน         2(2-0-4) 
GEN306 Numerical Skills in Daily Life 
 หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การค านวณเปอร์เซ็นต์ การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การค านวณดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ  ค่าเสื่อมราคา ภาวะเงินเฟ้อ การค านวณภาระภาษี    การฝากเงินรายงวด 
การผ่อนส่งรายงวด การลงทุนเบื้องต้น การจ านอง สินค้าคงคลัง การตั้งราคาสินค้า   การค านวณและการ
ตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การประกันภัย 
    

ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                        2(2-0-4) 
GEN307 Introduction to Data Analysis 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบวิธีเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การน าเสนอ
ข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ผลส ารวจ
ความคิดเห็นและปัญหาโดยใช้กระบวนการทางสถิติ 
 

ศษท308 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน                2(1-2-4) 
GEN308 The Use of Applications and Computer Programs for Work  
 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน การสร้างงานกราฟิก ปรับแต่งภาพ 
ตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื่อและน าเสนองาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างเข้าใจและปลอดภัย 
รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ศษท309 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล                      3(3-0-6)  
GEN309   Media and Information Literacy in Digital ERA                                              
 ความเป็นมา  ความส าคัญ  แนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่ทักษะ  การคิด 
เชิงวิพากษ์ การบริโภค การสร้างสรรค์สื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและการรับมือกับการคุกคาม การครอบง า การใช้
ประทุษวาจา และการสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 

ศษท310   ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ                                                               3(3-0-6)   
GEN310  Learning Skills to Success 
  เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตน 
เพ่ือความส าเร็จ คุณค่าของการท างาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ   การพัฒนา
ทักษะสู่ความส าเร็จผ่านกิจกรรมและโครงการ 
 

 4)  กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 
 

ศษท402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต                   3(3-0-6) 
GEN402 Laws For Daily Life 
 ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของ
บุคคลทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทาง
กฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง 
 

ศษท403   การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง                       3(3-0-6) 
GEN403 Education for Citizen Development  
 ความหมาย ความส าคัญของการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การส่งเสริมหน้าที่พลเมืองแลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นปัญหาสังคม เพ่ือ
พัฒนาตนเองสุ่ความเป็นพลเมืองที่ด ี   
  

ศษท404 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต                    3(3-0-6) 
GEN404 The King’s Philosophy for Life Development 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ การพัฒนาตนตามศาสตร์พระราชา ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

ศษท405 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกย่ังยืน                  2(2-0-4) 
GEN405 Environmental Science for Sustainable World 
 หลักการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับตัวต่อสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ า อากาศ เสียง และขยะ รวมถึง
กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
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ศษท406 เมืองอัจฉริยะเพื่อการจัดการที่ย่ังยืน                  3(3-0-6) 
GEN406 Smart City to Sustainability 
 ความหมายและประโยชน์ของเมืองอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการปรับตัว    เข้าสู่
เมืองอัจฉริยะ การออกแบบและประยุกต์ใช้เมืองอัจฉริยะในการจัดการเมืองให้เกิดความยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ
และโอกาสในการสร้างสรรค์ธุรกิจ 
 
ศษท407 สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข                    3(3-0-6) 
GEN407 Aging Society and Happy Mind 
 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่วัยสูงอายุของประเทศไทยและสังคม
โลก การปรับตัว ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าผู้สูงวัย กิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพ
กายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอบอุ่นทางครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคม เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
        
 5)  กลุ่มสาระ สุนทรียศาสตร์ 
 
ศษท501 ปรัชญารักกับความงามของชีวิต              3(3-0-6) 
GEN501 Philosophy of Love and Beauty in Life 
 ความหมายแห่งปรัชญารักในมิติต่างๆ ทั้งแนวคิดปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ความรักในการ
เรียนรู้ การรักตนเองและผู้อ่ืนหรือเพ่ือนมนุษย์ การออกแบบนวัตกรรมความคิดแห่งความรัก  การเชื่อมต่อ
พลังความรักเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ความสุข ความส าเร็จ การแก้ปัญหาชีวิต และความงามของชีวิตในครอบครัวและ
สังคม 
 
ศษท502   ศาสตร์แห่งความสุข                                                                           3(3-0-6) 
GEN502 Science  of  Happiness 

       แนวคิด และหลักแห่งความสุขในศาสตร์สมัยใหม่  ประเภทของความสุขในหลักค าสอนของ
ศาสนา การวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและปัญญาสู่ความสุขตามหลักของศาสนา การประยุกต์หลักคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางชีวิตไปสู่ความสุข  ความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า การมีคุณค่า และความ
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
ศษท503   อารยธรรมโลก                                                                                  3(3-0-6) 
GEN503 World  Civilization   
 ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์  เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การแผ่ขยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันมีผลต่อ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน 
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ศษท504 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย                   3(3-0-6) 
GEN504 Thai History and National Identity  
 ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย  ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  พัฒนาการด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การต่างประเทศ การสร้างความมั่นคงแก่ชาติไทยและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

    
ศษท505 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์                   3(3-0-6) 
GEN505 History in Cinemas   
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์และทักษะชีวิต ผ่านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ทั้งไทยและนานาชาติ ประวัติศาสตร์บุคคลส าคัญ การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสงคราม  เป็นต้น 

 
ศษท506   ประวัติศาสตร์ศิลป์                    3(3-0-6) 
GEN506 Art History    
 แนวคิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ละสมัย  ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ รูปแบบ
ทางศิลปกรรมตะวันตกและตะวันออก การประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมไปใช้ในสาขาอาชีพ 
 

ศษท507 รู้ไทย รักษ์ไทย           3(3-0-6) 
GEN507 Thainess Awareness   
 ภูมิปัญญา ค่านิยมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาด้านปัจจัยสี่ 
วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์และคีตศิลป์ เทศกาลและประเพณีไทย การธ ารงรักษาและการเพ่ิมคุณค่า
มรดกภูมิปัญญาไทยในเชิงพาณิชย์ 

 

ศษท508 กรุงเทพศึกษา             3(3-0-6) 
GEN508 Bangkok Studies 
 ศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยา 
 

ศษท509 ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง                   3(3-0-6) 
GEN509 Arts and Entertainment   
 ความงาม คุณค่า ความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัยประเภทต่างๆ เช่น  
นาฏศิลป์ การแสดง การเต้นร า ดนตรี ภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมใน
เชิงพาณิชย์ 
 

ศษท510 มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์          3(3-0-6) 
GEN510 Man and Aesthetics   
 มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม ทัศนคติต่อการเข้าถึงผลงานทางศิลปะ การรับรู้คุณค่าทาง
ความงามในธรรมชาติและผลงานทางศิลปะ ศิลปะกับอนาจาร ศิลปะเพ่ือชีวิต การชมงานศิลปะ อันเป็น
พ้ืนฐานความคิดความเข้าใจในความงามของศิลปะ และการประเมินคุณค่าทางความงามด้วยหลัก
สุนทรียศาสตร์ 
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ศษท511 โลกแห่งเทพนิยาย                                3(3-0-6) 
GEN511 World of Fairy Tales  
  ความหมาย ความเป็นมา  แนวคิด  ความสัมพันธ์ของเทพนิยายกับศาสตร์อ่ืนๆ  ปรากฏการณ์
เทพนิยายในสังคมปัจจุบัน คุณค่าและการประยุกต์เทพนิยายในการด าเนินชีวิต 
 
 6)  กลุ่มสาระ ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 
 
ศษท601 ลีลาศ             1(0-2-2) 
GEN601 Ballroom Dancing        
 ศึกษาทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ  ปฏิบัติการเข้าร่วมลีลาศได้อย่างเหมาะสม  และน า
การเต้นลีลาศ มาพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  
 

ศษท602 การต่อสู้และป้องกันตัว          1(0-2-2) 
GEN602 Martial Arts     
 ศึกษาความมุ่งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์การต่อสู้และป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติการต่อสู้และ
ป้องกันตัวเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นหลักการต่อสู้ขั้นพ้ืนฐาน และการป้องกันตัวจากการถูกท า
ร้ายในลักษณะต่าง ๆ    
 
ศษท603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน                   2(1-2-3) 
GEN603 Exercises in Daily Life    
 ศึกษาหลักการออกก าลังกาย ตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถออกก าลั งกายได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง และไม่เกิดอาการบาดเจ็บ เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
 

ศษท604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม                      2(1-2-3) 
GEN604 Games and Recreation Activities 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์ คุณค่าของ
นันทนาการและเกมสามารถออกแบบกิจกรรมนันทนาการและเกมได้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติการน ากิจกรรมนันทนาการ และเกม 
 
ศษท605 สุขภาพเพื่อชีวิต           3(3-0-6) 
GEN605 Health for Life    
 แนวคิดการดูแลสุขภาพ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  การ
สร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  สุขภาพวัยรุ่น  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
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ศษท606 การสื่อสารสัมพันธ์                                                   3(3-0-6) 
GEN606 Commmunication of Relation 
 รูปแบบการสื่อสารของบุคคลและกลุ่มสังคม การพัฒนาตนเองเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างและพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
ผาสุก 
 
ศษท607 ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม        3(3-0-6) 
GEN607 Leadership and Team Working Techniques 
 ความหมายและประเภทของผู้น า ภาวะผู้น ากับการสร้างทีมงาน หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริหาร การพัฒนาและการท างานเป็นทีม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม  การวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงานในโลกสมัยใหม่ 
 

ศษท608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล                    3(3-0-6) 
GEN608 Contemporary Personality in Digital AGE 
 แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของบุคลิกาพต่อการด ารงชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวิเคราะห์ และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวในสังคมปัจจุบัน การเสริมสร้าง
สุขภาพจิต การเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อ่ืน และมารยาทสังคม แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการใช้ชีวิตใน
โลกดิจิทัล 

 
ศษท609 จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม        3(3-0-6) 
GEN609 Service Mind for Life and Social Development 
 แนวคิด ความหมายและความส าคัญของจิตบริการ การมีจิตบริการเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคมใน
โลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้มีจิตบริการ ที่มุ่งเน้นการมุ่งท า
ความดีและบริการด้วยหัวใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการและกลยุทธ์ทางจิตบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมิติ
ใหม่ๆให้แก่การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยน การแก้ปัญหาการบริการเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมศตวรรษท่ี 21 

 
      2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 
คณ.109   แคลคูลัส 1                                                                           3(3-0-6) 
MA.109   Calculus 1 
            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
            พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การดิฟเฟอเรนชิเอทและอินทิเกรตของฟังก์ชันค่า
จริง   และฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง   และการประยุกต์  เทคนิคของการ  อินทิเกรต   การน าเข้าสู่  
อินทิกรัลเชิงเส้น และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
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คณ.110   แคลคูลัส 2                                                                       3(3-0-6) 
MA.110   Calculus 2 
            วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
            การประยุกต์มากขึ้นของอนุพันธ์ รูปแบบไม่ก าหนด การน าเข้าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ เมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้น ล าดับ อนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน
พ้ืนฐาน การอินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร 
  
คณ.208   แคลคูลัส 3                                                                                      3(3-0-6) 
MA.208   Calculus 3                                                                         
              วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา คณ.110 แคลคูลัส 2 
              เส้นตรง  ระนาบและพ้ืนผิวในสเปส 3 มิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร   และ
การประยุกต์  การแปลงลาปลาซ อนุกรมและอินทิกรัลฟูริเยร์ และการประยุกต์ 
 

คม.205    เคมี                                                                               3(2-3-5) 
CM.205   Chemistry  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
             ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม ระบบพิริออดิก  คุณสมบัติพิริออดิก 
ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุทรานซิชั่น พันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย การสมดุลทางเคมี จลนศาสตร์เคมี กรดและเบส ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี  
 
ฟส.210   ฟิสิกส ์1                                                                          3(2-3-5) 
PS.210    Physics 1  
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
             กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติทางกลของวัสดุ  กลศาสตร์ของไหล  ความร้อน  
การแกว่ง  กลศาสตร์ของคลื่น  ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี 
 
ฟส.211   ฟิสิกส ์2                                                                      3(2-3-5) 
PS.211    Physics 2  
             วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

    ไฟฟ้าสถิตย์  ไฟฟ้ากระแสตรง   แม่เหล็กไฟฟ้า   ไฟฟ้ากระแสสลับ   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
หลักของธอยเกนส์  การสะท้อน    และการหักเหของคลื่นแสง   เลนส์และปริซึม   การกระจายของแสง   
การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน  โพลาไรเซซัน  ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี 
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วก.107    การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                   3(2-3-5)  
ME.107   Engineering  Drawing  
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
          การเขียนตัวอักษร  เรขาคณิตประยุกต์  ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก  ภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียน
ภาพและการอ่านแบบออร์โธกราฟฟิก  การก าหนดขนาด  แบบและเครื่องมือทางกลต่างๆ  การเขียนเส้นโค้ง  
ฟิลเลต  และแชมเฟอร์  การเขียนแบบรูเจาะและรูคว้าน  สลักเกลียวแบบใช้แท็ปและแบบใช้ดาย์  สปริง 
สลัก  ลิ่ม  หมุดย้ า  การเขียนแบบแสดงชิ้นส่วน  การเขียนแบบสเก็ตภาพร่างด้วยมือ และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม 
 

วก.217    กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6)  
ME.217   Engineering  Mechanics  
 วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 หรือ สอบผ่านวิชา ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
   การวิเคราะห์แรง แรงลัพธ์ สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง ของไหลสถิต 
ความฝืด วิธีงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่และของมวล พลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน หลักการของงานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
 

วค.102   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                             3(2-3-5)      
CT.102  Fundamental of  Computer  Programming 
         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
          เทคโนโลยีการสื่อสาร หลักการของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์    การติดต่อ
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 

วอ.102   กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานส าหรับวิศวกร                            1(0-3-1) 
IE.102    Basic  Manufacturing  Processes  for  Engineers 
            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              การศึกษาหลักการและปฏิบัติการฝึกฝีมือเบื้องต้น  ในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดละเอียดประเภท
ต่างๆ การใช้เครื่องมือในการแต่งขึ้นรูปโลหะในงานกลึง  งานกัด และ เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น งานเชื่อม
แบบ TIG   และ MIG   และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือดังกล่าว 
 

วอ.211   วัสดุวิศวกรรม                                                         3(3-0-6)  
IE.211     Engineering  Materials   
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ  กระบวนการผลิตและการใช้งานวัสดุ
วิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต  แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ   
สมบัติเชิงกล  และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
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   2.2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
วฟ.219   เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า               1(0-3-1) 
EE.219    Electrical  Engineering  Drawing 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การร่างวงจรไฟฟ้า  เครื่องวัด ก าหนดขนาดและการเขียนค่าสัญลักษณ์  ตามมาตรฐานสากล และ
มาตรฐานไทย และการแสดงไดอะแกรมวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การแสดงด้วยรูปภาพ  แสดงการ
เดินสาย  การเขียนวงจรเดี่ยว  การเขียนผังวงจร  การเขียนไดอะแกรมเป็นล าดับขึ้นไป  การเขียนแบบแสดง
ส่วนประกอบ  และรายละเอียดของ ระบบสายส่งไฟฟ้า  ระบบสายจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า  แบบแสดงดวงไฟ
แสงสว่าง  วงจรย่อย  แนะน าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ออโตแคต  วิสิโอ  และ เทคโนโลยี BIM 
 

วฟ.225   วงจรไฟฟ้า                                                                        3(3-0-6) 
EE.225    Electric  Circuits  
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา  คณ.110  แคลคูลัส 2                           
 ค าจ ากัดความและหน่วย  องค์ประกอบในวงจรไฟฟ้า  คุณสมบัติของตัวต้านทาน  ตัวเหนี่ยวน า
และตัวเก็บประจุ  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  เทคนิคการวิเคราะห์วงจร  การ
วิเคราะห์โหนดและเมช  หลักการทับซ้อน  ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน  การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ในวงจร
อันดับหนึ่งและอันดับสอง  เฟสเซอรไ์ดอะแกรม  การวิเคราะหก์ าลังไฟฟ้ากระแสสลับ  ระบบสามเฟส 

 
วฟ.226    ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                                                            1(0-3-1)  
EE.226     Electric  Circuits  Laboratory  
              วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.225  วงจรไฟฟ้า  
              ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 
 
วฟ.227    เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า                                                                3(3-0-6)   
EE.227     Electrical  Instruments  and   Measurements   

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

              หน่วยการวัด และมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภท   และคุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด  การวิเคราะห์ผลการวัด  การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับและกระแสตรง ทั้งแบบแอนะล๊อก
และดิจิทัล การวัดก าลังไฟฟ้า   ตัวประกอบก าลัง  และพลังงาน   การวัดค่าความต้านทาน   ความเหนี่ยวน า   
และความจุไฟฟ้า การวัดความถ่ีและช่วงเวลา  การวัดสัญญาณรบกวน  ทรานสดิวเซอร์  การสอบเทียบ 
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วฟ.228   ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                                       1(0-3-1)        
EE.228    Basic  Electrical  Engineering  Laboratory                                                             
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี       

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย  สัญลักษณ์  ข้อก าหนด
ด้านการติดตั้งและการบ ารุงรักษาในระบบไฟฟ้า เช่น การฝึกเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า   ความปลอดภัยพ้ืนฐาน
ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า  รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานของวิศวกรรมไฟฟ้า   การบัดกรีและออกแบบลายปริ้น
โดยใช้ซอฟต์แวร์  การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ด้วยแมกเนติก  การควบคุมตามล าดับขั้นส าหรับงาน
อุตสาหกรรมการผลิต 

 

วฟ.231    อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                                                       3(3-0-6)     
EE.231     Engineering  Electronics 

       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  กราฟคุณสมบัติ แรงดัน กระแส และความถี่  การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรสารกึ่งตัวน า   วงจรขยายและการประยุกต์ใช้งาน  เทคนิคการสร้างสัญญาณโดยใช้วงจรรวม การใช้
เทคโนโลยีสื่อสาร Industrial  Internet  of  Things (IIoT) ในการประมวลผลการควบคุมทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย  โมดูลแหล่งจ่ายก าลัง 
 
วฟ.233    วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก                                        3(3-0-6) 
EE.233     Digital  and  Logic  Circuits              
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              ระบบตัวเลข  รหัส  พิชคณิตบูลีนและการออกแบบวงจรลอจิก  แผนผังคาร์โน  วงจรเข้ารหัส  
วงจรถอดรหัส   วงจรมัลติเพล็กซ์   ฟลิปฟลอป   วงจรนับ   ชิฟรีจิสเตอร์   การออกแบบวงจรลอจิก  โดยใช้ 
ควินแมคคัสกี้  การออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้การมัลติเพิลเอาต์พุต  การออกแบบวงจรซีเควนเชียล   
 
วฟ.317   สัมมนาและรายงาน                                                                            1(0-3-1)  
EE.317   Seminar  and  Report  

              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
              วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและรายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและหนังสือ
ภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและจัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง 
แผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง วิธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการน าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจากวิทยากรภายนอก 
มีการบรรยายและเข้าร่วมฟังการบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา 
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วฟ.334    สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                                                       3(3-0-6) 
EE.334     Electromagnetic  Fields 
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  สนามไฟฟ้าสถิต ความเข้มสนามไฟฟ้า และความหนาแน่นของเส้นแรงไฟฟ้า  กฎของเกาส์ 
และทถษฎีไดเวอร์เจนซ์ ศักย์ไฟฟ้า และเกรเดียนต์ของศักย์ไฟฟ้า ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความ
เหนี่ยวน า กฎของแอมแปร์ เคิร์ลและทฤษฎีของสโตกส์ แรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก แรงบิดภายใน
สนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและความเหนี่ยวน าทางแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า กระแสกระจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์  และ
เงื่อนไขขอบเขต คลื่นระนาบ ท่อน าคลื่น คลื่นมิลลิเมตร การแพร่กระจายคลื่น ตัวแบบการแพร่กระจาย
คลื่นวิทยุ ค่าก าลังสูญเสียตามวิถี แนะน าการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย  และ
การระบุต าแหน่งภายในอาคาร 
 
วฟ.338    การออกแบบระบบไฟฟ้า                  3(3-0-6) 
EE.338    Electrical  System  Design  

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
              แนวคิดในการออกแบบระบบพ้ืนฐาน  รหัสและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า   สายไฟฟ้าและสายเคเบิล   ช่องเดินสาย    การค านวณโหลด    อุปกรณ์ไฟฟ้า   การปรับปรุง 
ตัวประกอบก าลัง   และการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน    การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์  
การออกแบบวงจรมอเตอร์  โหลดและสายป้อนและการก าหนดวงจรเมนไฟฟ้า  ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน 
การค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบการต่อลงดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
 
วฟ.341   อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                                                           3(3-0-6) 
EE.341    Power  Electronics 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
             คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  หลักการท างานของวงจรแปลงผัน การเปลี่ยนไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  การเปลี่ยนระดับและความถี่ของ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  
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วฟ.346 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง                                                                     3(3-0-6) 
EE.346   Electric  Power  System  Analysis                          
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้าก าลัง  โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง  การผลิต  การส่ง  จ าหน่ายและ
การใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูปก าลังไฟฟ้าและการแปลงพารามิเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง  พ้ืน ฐาน
การค านวณโหลดโฟวล์แบบต่างๆ  การท างานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้าก าลัง  การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ในระบบไฟฟ้าก าลัง  พ้ืนฐานการค านวณความผิดพร่องแบบต่างๆ  องค์ประกอบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบสมมาตร  การวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้าก าลัง       
 

วฟ.353   พลังงานหมุนเวียน                3(3-0-6)  
EE.353    Renewable  Energy 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
           ระบบของพลังงาน  และแหล่งพลังงานหมุนเวียน  ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียน  ความ
แตกต่างของพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน   พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  
พลังงานชีวมวล  พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานก๊าซชีวมวล  พลังงานจากขยะ พลังงานคลื่น  เซลล์
เชื้อเพลิง  และการเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด  และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน  ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 

วฟ.356 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                 3(2-3-5) 
EE.356   Microcontroller  Interfacing  for  Electrical  Engineering     
         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การบริหารจัดการหน่วยความจ า 
ชุดค าสั่ง การอินเตอร์รัพท์  การแปลงสัญญาณแอนะล๊อกเป็นดิจิทัล  การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล๊อก 
การสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพลัส์  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานด้านวิศวกรรม  และปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

วฟ.358     การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                 3(3-0-6) 
EE.358   Electromechanical  Energy  Conversion       
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ทฤษฎีและการวิเคราะห์แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรแม่เหล็ก  พลังงานและพลังงานร่วม  การแปลงรูป
พลังงานไฟฟ้าเชิงกล  ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงหนึ่งเฟสและสามเฟส  ทฤษฎีและการวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

วฟ.359   ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                              1(0-3-1) 
EE.359    Electromechanical  Energy  Conversion  Laboratory                                                                                              
            วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
         ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
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วฟ.393   ระบบควบคุม                3(3-0-6)  
EE.393    Control  Systems  
  วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา   คณ.208 แคลคูลัส 3                                         

   สัญญาณและระบบ  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ฟังก์ชันถ่ายโอน  ระบบ
อันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง     การจ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่     การวิเคราะห์ระบบ
เชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ต่อเนื่องทางเวลาในโดเมนเวลา  การควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด  
การควบคุมแบบป้อนกลับ  ชนิดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับ  วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ  
 
วฟ.394   ปฏิบัติการระบบควบคุม                                                1(0-3-1) 
EE.394    Control  Systems  Laboratory 
              วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา  วฟ.393 ระบบควบคุม 
               การใช้งานและโครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการจ าลอง  การแก้สมการเมตริก   การจ าลองระบบ
ควบคุมแบบลูปปิดและแบบลูปเปิด  การหาค าตอบของฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ควบคุมทางเวลาและความถ่ี ด้วยเทคนิคพล็อตทางเดินราก โบ๊ดพล็อต การวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบ  
 
วฟ.431   การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                   3(3-0-6) 
EE.431    Power  System  Protection                                                                                 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                                 

 หลักการเบื้องต้นของการป้องกันระบบก าลัง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง   และอุปกรณ์
ระบบป้องกัน  การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องต่อลงดิน  การป้องกันโดยการวัดผลต่าง  การป้องกัน
สายส่งโดยการใช้รีเลย์วัดระยะทาง และไพล๊อตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันในเขตบัส ระบบศูนย์สั่งการรวม การควบคุมและเฝ้าดูการส่งจ่ายและการ
ป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัลเบื้องต้น 

 

วฟ.432   ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                                                          1(0-3-1) 
EE.432    Power  System  Protection  Laboratory                                                             
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                   
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
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วฟ.433   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                         3(3-0-6)  
EE.433    High  Voltage   Engineering                                                                             
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี                                                          

 การใช้ไฟฟ้าแรงสูงในระบบก าลังและแรงดันเกินในระบบก าลัง การก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือการ
ทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน     การเกิดเบรกดาวน์ใน
ไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซ ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การ
ประสานสัมพันธ์ฉนวน 

 
วฟ.470   การศึกษาโครงงานวิศวกรรม                                             1(0-3-1) 
EE.470    Engineering  Project  Study 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วฟ.317 สัมมนาและรายงาน 

 นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ    เพ่ือเสนอ
หัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษาจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน   ศึกษาความรู้พ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
ดังกล่าว  พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงานส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือก
เรียนด้วย มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบปากเปล่า 

 
วฟ.471   โครงงานวิศวกรรม                                                                         3(0-9-3)  
EE.471     Engineering  Project   
             วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม    
             การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครงงาน
วิศวกรรม เพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบปากเปล่า และจะต้อง
จัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
วฟ.490   การฝึกงานวิศวกรรม                                                                         0(0-40-0)  
EE.490   Engineering   Training   
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง  
โดยนักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงานและหน่วยงานส่งใบแสดงผลการประเมินตามแบบที่คณะฯก าหนด  
โดยมีการประเมินผล เป็นผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) 
 

 

 



                                                                                                                                                                        
มคอ.2 

  - 46 - 

 2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 
วฟ.320    วิศวกรรมส่องสว่าง                                   3(3-0-6) 
EE.320     Illumination  Engineering    

              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
             คุณสมบัติทางการออกแบบวงแสง แสงและการมองเห็น การวัดแสง ควบคุมแสง แหล่งก าเนิดแสง 
ค่าความเข้มแสง  ค่าความส่องสว่าง  การก าหนดการส่องสว่างภายในอาคาร  ค่าการค านวณดรรชนีแสงจ้า  
การค านวณการส่องสว่างนอกอาคาร  
 
วฟ.336   ระบบควบคุมแบบล าดับท่ีโปรแกรมได้                                       3(2-3-5)  
EE.336    Programmable  Logic  Control  Systems   
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
            การศึกษาโครงสร้างการท างานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC) การ
โปรแกรมค าสั่งใช้งานแบบต่างๆ การเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุต เพ่ือควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งาน
ควบคุมระบบต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม  และการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ 
 
วฟ.343   การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน                                    3(3-0-6) 
EE.343    Energy  Conservation  and   Management    

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
   หลักการเบื้องต้นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการโหลด  กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน การจัดการและการวิเคราะห์พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  ปัจจัยทางด้านเทคนิค
ที่จะท าให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง การท าความร้อน การระบายอากาศ 
ระบบปรับอากาศและท าความเย็น  มอเตอร์ในอุตสาหกรรม แหล่งก าเนิดพลังงานร่วม การอนุ รักษ์พลังงาน
และการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
วฟ.397   ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า                1(0-3-1)  
EE.397    Specific  Laboratory  in  Electrical  Engineering 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  การทดลองเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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วฟ.398   เครื่องจักรกลไฟฟ้า                3(3-0-6) 
EE.398    Electrical  Machines 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  ทฤษฎีและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าสลับแบบซิงโครนัส  และเครื่องจักรกลชนิดพิเศษ เช่น เซอร์โวมอเตอร์  ซิงโคร  สเต็ปเปอร์
มอเตอร์ 
 

วฟ.438   โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย                                                        3(3-0-6)                             
EE.438    Power  Plant  and  Substation 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           การศึกษาเส้นโค้งโหลด  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานไอน้ า  โรงจักรไฟฟ้า
พลังงานแก๊ส  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ า โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
แหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียน  สถานีไฟฟ้าย่อยแบบต่างๆ บริภัณฑ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย  โครงสร้างของสถานี
ไฟฟ้าย่อย ระบบสถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ  การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย  และระบบการต่อลงดิน 
 

วฟ.440   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                                              3(2-3-5) 
EE.440   Special  Problems  in  Electrical  Engineering    
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  การศึกษาและปฏิบัติการปัญหาเฉพาะอย่างทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

วฟ.475   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                3(3-0-6) 
EE.475    Selected  Topics  in  Electrical  Engineering I  
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หัวข้อที่น่าสนใจในช่วงเวลาปัจจุบัน  ซึ่งเป็นทฤษฎี หรือการพัฒนาใหม่ๆ   ในสาขาต่างๆ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า  
 

วฟ.476   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                3(3-0-6) 
EE.476    Selected  Topics  in  Electrical  Engineering II   
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หัวข้อที่น่าสนใจในช่วงเวลาปัจจุบัน  ซึ่งเป็นทฤษฎี หรือการพัฒนาใหม่ๆ  ในสาขาต่างๆ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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วฟ.477   อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง                3(3-0-6) 
EE.477    Internet  of  Things 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต
ในทุกสรรพสิ่ง  โครงสร้างของอุปกรณ์  เซ็นเซอร์   และแอคจูเอเตอร์เบื้องต้น   เครือข่ายและโพรโทคอลแบบ 
M2M  เกตเวย์และการประมวลผลที่ชายขอบ  โพรโทคอลการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต  ได้แก่ REST และ 
MQTT  การประมวลผลบนกลุ่มเมฆส าหรับ IoT หลักการของความปลอดภัยจากปลายสู่ปลาย  การบริหาร
จัดการอุปกรณ์และโครงข่าย IoT กรณีศึกษาของการประยุกต์ IoT ในโรงงานอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ 
 
วฟ.478   โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ                3(3-0-6) 
EE.478    Smart  Grid 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการเบื้องต้นของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า  ระบบการจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า  เครื่องวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้า  อัตราค่า
ไฟฟ้า  การวางแผนก าลังการผลิตไฟฟ้า  การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้า  สถานีจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้าด้วยอาคารอัจฉริยะ  โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนสู่การ
ลดปริมาณคาบอนไดออกไซด์  และการเป็นสังคมสีเขียว 
 
วฟ.479   ระบบยานยนต์ไฟฟ้า                3(3-0-6) 
EE.479    Electric  Vehicle  Systems   
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การใช้ไฟฟ้าในการขนส่ง   ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า    และยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด  
ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊ก-อิน ไฮบริด  มอเตอร์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  มอเตอร์กระแสตตรง  มอเตอร์ซิงโครนัส
ชนิดแม่เหล็กถาวร   มอเตอร์เหนี่ยวน า   มอเตอร์ชนิดรีลักแตนซ์   แบตเตอรี่ และระบบการเก็บพลังงาน  
คอนเวอร์เตอร์  อินเวอร์เตอร์  และการขับเคลื่อนมอเตอร์  เครื่องประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 
 

           3) หมวดวิชาเลือกเสรี 

       ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ต้องไม่ซ้ าซ้อน
กับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือนักศึกษาอาจเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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     3.2. ชื่อ สกุล คุณวุฒิและต าแหน่งของอาจารย์ 

  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ/ิสาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1. นายชาติ   ฤทธิ์หิรัญ  
3-1006-02213-80-4  

อาจารย์ 2.  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2556 
2539 
2530 

2. นายอนุชิต   เจริญ  
3-4899-00014-08-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า  
          อุตสาหกรรม) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2543 

2538 

3. นายฉนวน   เอ้ือการณ์ 
3-1009-03982-20-3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์ 

2539 
2532 

4. นายวิญญู   แสวงสินกสิกิจ 
3-1021-01554-04-0 

รองศาสตราจารย์  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2544 
2538 

5. นายณธรรม   เกิดส าอางค์ 
3-7402-00401-25-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)    

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2546 
2542 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
         ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้
ก าหนดรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรม  อยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 
       4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
            ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
             4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถานประกอบการ  และมีความเข้าใจใน
การเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น  
             4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ   โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและ 
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
             4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
             4.1.4   มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
             4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
  4.2  ช่วงเวลา 
                เรียนวิชาการฝึกงานวิศวกรรม ในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3   
       4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
                วิชาการฝึกงานวิศวกรรมจัดเต็มเวลา  1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน   
         ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถออกแบบ
และมีการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1-3 คน  มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพ่ือประเมินผลให้
ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
       5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
             โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์  และขอบเขต วิธีการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ   มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพ่ือการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
ให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
        5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมคือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด 
สามารถวางแผนงาน  มีความรับผิดชอบงาน  สามารถแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาโครงงานวิศวกรรมและโครงงานวิศวกรรม รวมไปถึง
วิธีการน าเสนอ 
        5.3  ช่วงเวลา 
                ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
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        5.4  จ านวนหน่วยกิต 
        จ านวน 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย รายวิชา  วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1 หน่วยกิต   
และรายวิชา วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
        5.5  การเตรียมการ 

      มีการจัดการเรียนวิชาการศึกษาโครงงานวิศวกรรมในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  เพ่ือ
เสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการ 
จัดเตรียมอาจารย์ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล มีการจัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน   ส่วน
ในภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 4   จัดการเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมโดยท าการศึกษาทดลองและ
พัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้น าเสนอไว้แล้ว เพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีการประมวลผล
ด้วยขบวนการสอบปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
        5.6  กระบวนการประเมินผล 

      ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอข้ันตอนและ
วิธีการท างานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
เลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์

- ต้องมีวิชาที่บูรณาการ องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (อาทิ วิชาโครงงาน
วิศวกรรม) ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงตาม
ข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ 

2. มีทักษะดีเยี่ยมในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรม 

- ต้องมีวิชาบังคับของหลักสูตรเป็นพ้ืนฐานและจัดท าโครงการแข่งขัน
การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ในงานจริง
ทางวิศวกรรม 

 

 

2.  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      ก)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)   มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีความรัก ความเมตตา 
     (2)   มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเพียร  มุ่งมั่น และซื่อสัตย์ สุจริต 
     (3)   มีจิตส านึก  และตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถแก้ปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจ าวัน 

 (4)   ด ารงชีวิตด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 
      ข)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)   ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี  (Role model) 
 (2)   การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ใช้ Contract system พูดคุยวางระเบียบข้อตกลงต่าง ๆ 
การเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนดเวลา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในชั้นเรียน 
 (3)   การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) การเรียนรู้จากตัวแบบที่ดี 
 (4)   การจัดกิจกรรม โดยใช้เอกสารและสื่อต่างๆ  ฝึกการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม
จริยธรรม   ฝึกคิดวิเคราะห์  สะท้อนประสบการณ์และการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม 
 (5)   การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม – ตอบ  การอภิปรายร่วมกันผู้เรียนได้
ลงมือท า (Learning by Doing) การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ (Concept mapping) และ
แผนผังความคิด (Mind mapping) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based) และการเล่าเรื่อง (Story 
Telling) 
 (6)   การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  (Self-Study) 
 (7)   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  based) และเรียนรู้ผ่านการ
มอบหมายงาน  เช่น การท าโครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน 
 (8)   บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

        (9)   กิจกรรมบันทึกความดี  และการเสริมสร้าง Self- Reflection 
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     ค) วิธีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)   การสังเกตพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ 
 (2)   การบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด 
 (3)   การตรวจใบงาน  และผลงานของนักศึกษา 
 (4)   การประเมินจากรายงาน  ผลงาน  ใบงานของนักศึกษา 
           (5)   การประเมินจากกิจกรรมโครงงานของนักศึกษา 
   2)  ด้านความรู้ 
  ก) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        (1)   มีความรอบรู้ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าชีวิตตนเอง ผู้อื่น และภาวะแวดล้อม 
     (2)  มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และเนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป 
    (3)  มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความงามทางศิลปะวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
                             (4)  มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1)  การบรรยาย  การสาธิตประกอบสื่อการสอน   การถาม – ตอบ   การอภิปราย
ร่วมกันผู้เรียนได้ลงมือท า  (Learning  by  Doing)   การระดมสมอง  (Brain  Storming)   การคิดวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์  (Concept  mapping)  และแผนผังความคิด (Mind  mapping)  การใช้ปัญหา
เป็นฐาน ( Problem based)  กรณีศึกษา  (Case  Study) และการเล่าเรื่อง  (Story  Telling) โดยมุ่งการคิด  
วิเคราะห์  วิพากษ์  ประเด็นปัญหาร่วมกันและเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (2)  การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  (Self Study) 
 (3)  การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  based) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน (Research based) และเรียนรู้ผ่านการมอบหมายงาน  เช่น   การท าโครงการ  การศึกษาตัวแบบชุมชน 
 (4)  บทบาทสมมติ  (Role  play) และสถานการณ์จ าลอง  (Simulation) 
  ค) วิธีการวัดและประเมินผลด้านความรู้ 
 (1)  การทดสอบ  (ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้) 
 (2)   การประเมินจากรายงาน  ผลงาน  ใบงานของนักศึกษา 
 (3)   การประเมินจากกิจกรรมโครงการของนักศึกษา 
   3)  ด้านทักษะทางปัญญา   
  ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์ จินตนาการ และเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 

(2)  สามารถวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง   
สร้างสรรค ์
           (3)  สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาสังคม 

  (4)  สามารถคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ 
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  ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)   บทบาทสมมติ (Role  play)  และสถานการณ์จ าลอง (Simulation)  เรียนรู้
บทบาทความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 (2)   การน าเสนอกรณีศึกษา (Case  study)   
 (3)   การใช้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน (Current  Issue)  จากสื่อต่างๆ  การอภิปราย
และวิเคราะห์บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 
 (4)   การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research   based)   
 (5)   การใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem  based)   
 (6)   กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านชุมชน 
 (7)   กิจกรรมกลุ่ม  (Group  work)  โดยผ่านการท ารายงาน   การท าโครงการต่างๆ   
เช่น  โครงการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา 
 (8)  การระดมสมอง (Brain Storming) 
  ค) วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา 

 (1)   การประเมินจากกิจกรรม  ใบงาน  /  ผลงาน  /  รายงาน    
 (2)   การสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 
 (3)   การประเมินจากการน าเสนอ   และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 (4)   การประเมินจากกิจกรรมต่างๆ 
   4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)   ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง 

        (2)  มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม 
        (3)  เคารพสิทธิเสรีภาพ ความแตกต่าง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 (4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
                    ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (1)   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  based)  และเรียนรู้ผ่านการ
มอบหมายงาน  เช่น   การท าโครงงาน  การศึกษาตัวแบบชุมชน 
 (2)   กิจกรรมกลุ่ม  (Group work)  และการระดมสมอง (Brain  Storming) 
 (3)   การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) 
 (4)   บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation)  
 (5)   การจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาฯ 
  ค) วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)   การประเมินจากกิจกรรม  ใบงาน  /  ผลงาน  /  รายงาน     
 (2)   การประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation) 
 (3)   ประเมินกระบวนการกลุ่ม 
   5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ         
 (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร  
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(2)  สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร   และการเรียนรู้  
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ  
 (3)  สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง   
                  ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
 (1)   การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  (Learning by Doing) 
 (2)   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  based)   
 (3)   กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ  และการให้แรงเสริมข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทักษะและติดตามผลการพัฒนา 
 (4)   บทบาทสมมติ (Role play) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) และการเล่าเรื่อง 
(Story Telling) 
 (5)   การจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
  ค) วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
 (1)   การประเมินคุณภาพของผลงานของนักศึกษาจากการท าแบบฝึกหัด    การท า
ใบงาน  โครงงาน  และสื่อสร้างสรรค์       
 (2)   การประเมินจากการน าเสนอ  การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 (3)   การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการ
ติดต่อกับผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (4)   การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 

  2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
   1)  คุณธรรม จริยธรรม 

      ก) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม  

เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ  

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม   สามารถท างานเป็นหมู่คณะ   สามารถแก้ไขข้อ 

ขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์      และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม ต่อ  
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ 
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน 

   ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การ  
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ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ก าหนดหรือได้ตกลงกันไว้  มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 

(2)  การส่งงานตามก าหนดเวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยฯ  

(3)  ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้น า     การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ 
การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์    โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อื่น 

(4)  สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์  แก่ส่วนรวม และเสียสละ 

   ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน    การส่งงานตามก าหนด 

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม     
(2)  ประเมินจากการมีวินัย    และมีพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 
(3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(5)  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโอกาสต่างๆ 

         2)  ความรู้ 
 ก) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1)  มีความรู้และความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  วิศวกรรม  
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์  เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ   ทั้งด้านเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ 
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม      รวมถึงการประยุกต์ใช้ 

เครื่องมือ เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน      ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน 

งานจริงได ้
                 ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)   ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองคค์วามรู้ 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(3) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 
(4)   ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน 
(5)   นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
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  ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ   

(1)   การทดสอบย่อย 
(2)   การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

         3)  ทักษะทางปัญญา 
                ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอน
เพื่อ ให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)   มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)   สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)   สามารถคิด  วิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ    รวมถึง 

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)   มีจินตนาการ  และความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง     ได้อย่าง    

เหมาะสม  ในการพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง    เพ่ือการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)   กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(2)   มอบหมายงานด้านโครงงาน  โดยใช้หลักการวิจัย 
(3)   การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 

                ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  
(2)   การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(3)   การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

   4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                               ให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางภาษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง  ๆดังนี้                  

(1)   สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย  และ    
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา  วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

(2)   สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์        ทัง้ 
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ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ต่างๆ 

(3)   สามารถวางแผน  และรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้      ทั้งของตนเองและ  
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)   รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย   ทั้งงาน  
บุคคลและงานกลุ่ม  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)   มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน       และการรักษา 
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
                     ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ    
ความรับผิดชอบ 

                 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสาน 
งานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1)   ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม   
(2)   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก    และเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย 

และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า    
(3)   ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming )  เพ่ือ 

ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
(4)   ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล       และ
ความรับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้ 

(1)   ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(2)   ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมท าการบันทึก 

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล   
(3)   ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4)   สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

        5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)   มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)   มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์     หรือการแสดงสถิติ 

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 



                                                                                                                                                                        
มคอ.2 

  - 59 - 

(4)   มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด  การเขียน  และการสื่อความหมาย    โดยใช้
สัญลักษณ ์

(5)   สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
                 ข)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ        ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์  
จ าลองและสถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์  ที่สามารถประยุกต์ใช้ ในห้องปฏิบัติการ    

(2)   ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง    และ 
ให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
                ค)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และ    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ โดยใช้ทฤษฎี     และการเลือกใช้เครื่องมือทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(2)   ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด   เหตุผล     ในการเลือกใช้  
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

(3)   สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ผลการ
เรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
GEN101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    O    O   O       O   

GEN102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                 O   

GEN401  สมาร์ทเกษม                    

รายวชิาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก และเลือกเสรี 
กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร  

GEN103  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์  O     O     O    O O   

GEN104  วาทการสมัยใหม ่  O              O O   

GEN105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ  O    O  O       O O    

GEN106  การเขียนเพื่องานอาชีพ   O              O    

GEN107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน ์  O             O  O   

GEN108  วิถีภาษาไทยร่วมสมยั  O     O    O    O  O   

GEN109  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  O              O    

GEN110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร                    

GEN111  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

GEN112  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ  O          O    O O   

GEN113  ภาษาอังกฤษจากสื่อบนัเทิง  O          O    O O   

GEN114  ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย           O          O    O O   

GEN115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
             ทางธุรกิจสมัยใหม ่

 O          O    O    

GEN116  สื่อสารง่ายๆ สไตล์พม่า  O         O     O    

GEN117  สื่อสารง่ายๆ สไตล์เวียดนาม  O         O     O    

GEN118  สื่อสารง่ายๆ สไตล์จีน  O         O     O    

GEN119  สื่อสารง่ายๆ สไตล์ญี่ปุน่  O         O     O    

GEN120 สื่อสารง่ายๆ สไตล์เกาหล ี  O         O     O    

กลุ่มสาระ การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการเป็น  
            ผู้ประกอบการ 

 

GEN201  ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมยัใหม ่                    
GEN202  ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่  O                   
GEN203  ธุรกิจสิ่งแวดล้อม      O O        O  O O   
GEN204  ความคิดสร้างสรรค์:ศักยภาพสุดยอดของมนุษย ์                    
GEN205  กฎหมายธรุกิจเพื่อ ผู้ประกอบการ   O  O        O       
GEN206  บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่าง 
             มืออาชีพส าหรับผู้ประกอบการ 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

GEN207  การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการสื่อสาร                         
GEN208  ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค ์                    
GEN209  สร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัย                    
กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลป์แห่งชวีิต  

GEN301  ศาสตร์และศิลป์แห่งการ ใช้ชีวิต               O               
GEN302  ออกแบบชีวิตคิดสไตลค์นรุ่นใหม่               O               
GEN303  การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ             O            O   O   
GEN304  สารและการเปลีย่นแปลงรอบตัวเรา            O           O    O   
GEN305  รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ      O      O        

GEN306  ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน          O  O        

GEN307  การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น                      O  O        

GEN308  การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรม 
             คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน 

 O             O     

GEN309  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทลั                       
GEN310  ทักษะการเรียนรู้สูค่วามส าเร็จ  O      O    O     O   

กลุ่มสาระ พลเมืองโลก  

GEN402  กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต   O  O        O       
GEN403  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง                    
GEN404  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

GEN405  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน    O       O        O   
GEN406  เมืองอัจฉริยะเพื่อการจดัการที่ยั่งยืน     O          O   O   
GEN407  สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข                    

กลุ่มสาระ สุนทรียศาสตร์  

GEN501  ปรัชญารักกับความงามของชีวิต                       O          
GEN502  ศาสตร์แห่งความสุข     O      O     O O   
GEN503  อารยธรรมโลก         O           
GEN504  ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาตไิทย         O           
GEN505  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์         O           
GEN506  ประวัติศาสตร์ศิลป ์         O           
GEN507  รู้ไทย รักษไ์ทย         O           
GEN508  กรุงเทพศึกษา         O           
GEN509  ศิลปะและวัฒนธรรมบนัเทิง         O           
GEN510  มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์         O           
GEN511  โลกแห่งเทพนิยาย         O           

กลุ่มสาระ ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะ 
และบุคลกิภาพ 

 

GEN601  ลีลาศ                    

GEN602  การต่อสู้และป้องกันตัว                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

GEN603  การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน                    

GEN604  การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม                    
GEN605  สุขภาพเพื่อชีวิต  O    O          O O   
GEN606  การสื่อสารสมัพันธ์ O        O        O   
GEN607  ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม                    
GEN608  บุคลิกภาพในโลกดิจิทลั                    
GEN609  จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิต และสงัคม                    
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(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) 

ก) กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
คณ.109 แคลคูลสั 1   O      O         O       O 

คณ.110 แคลคูลสั 2   O      O         O       O 

คณ.208 แคลคูลสั 3   O      O         O       O 

คม.205 เคมี      O   O    O    O       O O 

ฟส.210 ฟิสิกส์ 1           O  O    O   O    O  

ฟส.211 ฟิสิกส์ 2      O O    O  O    O   O    O  

วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม      O       O        O  O O  O   
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม   O   O   O         O        
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                          
วอ.102 กระบวนการผลติขั้นพ้ืนฐานส าหรับ   
          วิศวกรรม 

  O      O  O   O            

วอ.211 วัสดุวิศวกรรม          O        O      O  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(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) 

ข) กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
วฟ.219  เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า     O      O      O    O      O 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า                O       O           
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า     O                       
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า               O           
วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า   O                       
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      O   O      O           
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก                 O           
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน O          O   O       O     

วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า      O           O           
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า                           
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง        O   O      O     O      
วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลงั        O   O      O     O      
วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน    O          O   O O  O      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(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) 

ข) กลุ่มวิชาชีพบังคับ(ต่อ) 
วฟ.356 การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร ์
           ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

  O            O           

วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                 O           
วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า   O                       
วฟ.393 ระบบควบคุม        O         O           
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม   O                       
วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                            O           
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง   O                       
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง               O           
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม   O O    O O  O   O    O     O   
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม   O O    O   O   O    O     O   
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม   O     O          O     O   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(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) 

ค) กลุ่มวชิาชีพเลือก                          
วฟ.320 วิศวกรรมส่องสว่าง               O           
วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้    O            O           
วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน    O          O   O O  O      
วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า   O                       
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า                O           
วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย               O           
วฟ.440 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า                          

วฟ.475 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                          

วฟ.476 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                          

วฟ.477 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่                          

วฟ.478 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ                          

วฟ.479 ระบบยานยนต์ไฟฟ้า                          
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  4.1  เข้าใจความรู้พื้นฐานในรายวิชาศึกษาทั่วไป  และความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  โดยสามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าได ้
 4.2  เข้าใจความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  สามารถวิเคราะห์ปัญหาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และใช้
เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้ 
 4.3  สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า และมีความรู้และทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับ
การศึกษาโครงงานวิศวกรรมได ้
 4.4  มีความรู้และความสามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับการประกอบวิชาชีพ  สามารถ
ท างานกับผู้อ่ืนได้ และสามารถศึกษาหาความรู้ส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ด้วย
ตนเอง 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษา ระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2558 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
      2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
            1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ เพ่ือประเมินข้อสอบของแต่ละ
รายวิชาว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
            2) ประเมินผลของแต่ละรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินผลของสาขาวิชาฯ         
     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
            1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นเกี่ยวกับ
ความมั่นใจในการได้งานท า 
            2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

 3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
      3.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้  
             1) สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิต ครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร 
ทั้งนี้ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
             2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
             3) มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม 
             4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
     3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
             1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
             2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
             3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) และ 2)    ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ก าหนดมิฉะนั้น อาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
     3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558  
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หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย ์
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชา 
1.2 ชี้แจงปรัชญาวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เก่ียวข้อง  อาท ิ  รายละเอียด 

หลักสูตร คู่มือการศึกษา และหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
1.3 อบรมเทคนิค  วิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดและประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
  1.4 ทดลองสอน  ประเมินการสอน 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2) จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนาการสอน 
3) การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้   และคุณธรรม  
2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก     และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไฟฟ้า 
3) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ  
4) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ อาทิ  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ  การน าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น  เป็นต้น 
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หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

องค์ประกอบ
ในการ
ประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

1.การก ากับ  
  มาตรฐาน 

1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรที่
ก าหนดโดย อว. 

      การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ฯประกอบด้วย 
1.จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา 
วิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา 
วิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่จ ากัด
จ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 
4.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา 
วิชาที่เปิดสอน  ในส่วนของอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
5.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่
เกิน 5 ปี 

- ผลการบริหารจัด 
การหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ปริญญาตรี  
เกณฑ์  5 ข้อ 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาต ิ

     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.ด้านความรู ้

- ผลประเมินคุณภาพ   
 บัณฑิตตามกรอบ  
 มาตรฐานคุณวุฒ ิ
 ระดับอุดมศึกษา  
 แห่งชาติ (โดยผู้ใช ้
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องค์ประกอบ
ในการ
ประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บัณฑิต/ผู้มีส่วนไดส้่วน 
 เสีย) 

2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ ได้ งานท า
หรื อประกอบ
อ า ชี พ อิ ส ร ะ
ภายใน 1 ปี 

     บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง   ที่มีรายได้
ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การ
นับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 
การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณ
เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

- ผลบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 

3.นักศึกษา 3.1 การรับ 
     นักศึกษา 

     คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิด
ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ให้
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 
เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด  

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

3.2 การส่งเสริม  
     และพัฒนา  
     นักศึกษา 

     ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุขอัตราการออกกลางคัน
น้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบป้องกันหรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั้งการ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

- การควบคุมการดูแล 
 การให้ค าปรึกษาวิชา  
 การ และแนะแนวแก่ 
 นักศึกษาในระดบั 
 ปริญญาตร ี
- การพัฒนาศักยภาพ 
 นักศึกษา และการ 
 เสริมสร้างทักษะการ 
 เรียนรู้ในศตวรรษที่  
 21 
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3.3 ผลที่เกิดกับ 
     นักศึกษา 

     ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อม
ทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจ  และ   
 ผลการจัดการข้อร้อง  
 เรียนของนักศึกษา 

4.อาจารย์ 4.1 การบริหาร    
     และพัฒนา    
      อาจารย ์

     การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เร่ิมต้นตั้งแต่ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และของ
หลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม นอกจากนี้
ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย ์
 

4.2 คุณภาพ  
     อาจารย์ 

     ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตร
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจาก
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 
- ร้อยละอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- ผลงานทางวชิาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับ 
     อาจารย์ 

     ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลัง
อาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

- อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย ์
- ความพึงพอใจของ
อาจารย ์

 5.หลักสูตร 
การเรียนการ

5.1 สาระของ  
     รายวิชาใน   

     หลักสูตรผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี ผู้รับผิดชอบ

- หลักคิดในการ
ออกแบบหลักสูตร
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องค์ประกอบ
ในการ
ประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

สอน การ
ประเมินผู้ 
เรียน 

     หลักสูตร หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท า
รายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ การ
เปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ
ตลาดแรงงาน 

ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
- การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานัน้ๆ 

5.2 การวางระบบ  
     ผู้สอนและ   
     กระบวน การ 
     จัดการเรียน 
     การสอน 

     หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์
ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้น
การพัฒนานักศักษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่
ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางด้านภาษา 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและใน
สถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิด
การเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ 

- การพิจารณาก าหนด 
ผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 
- การก ากับกระบวน 
การเรียนการสอน 
- การจัดการเรียน
การสอนที่มีการฝึก
ปฏิบัติในระดบั
ปริญญาตร ี
- การบูรณาการกับ
พันธกิจต่างๆกับการ
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตร ี

5.3 การประเมิน  
     ผู้เรียน 

     การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
1.การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และ
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น 
และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียน
ของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ 

- การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
- การตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการ
ประเมินการจัดการ
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องค์ประกอบ
ในการ
ประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

3.การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

เรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6และ
มคอ.7) 

 5.4 ผลการด าเนิน   
 งานหลักสูตรตาม  
 กรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับ    
 อุดมศึกษา   
 แห่งชาต ิ

     ผลการด าเนินการของหลักสูตร แสดงเป็นร้อยละของผล
การด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่7 ข้อ 
7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ผลการด าเนนิงานตาม
ตัวบ่งชีต้ามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
 

6.สิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 

     สิ่ ง สนั บสนุนกา ร เ รี ยนการสอนมี หลายประ การ 
ประกอบด้วย 
1. ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สถานที่พักของนักศึกษา  
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ 
3.บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ต้องมีการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้ตรงตามภาระหน้าที่  ที่ต้อง
รับผิดชอบและต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของ
หลักสูตร สามารถให้บริการแก่อาจารย์เพื่อให้ใช้สื่อการสอน
ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างสะดวก 

- ระบบการด าเนิน 
งานของสาขาวชิา/
คณะ/สถาบัน  โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อ 
ให้มีสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู ้
- จ านวนสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการใน
ปรับปรุงตามผลการ   
ประเมินความพงึ
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
       ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา /  สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ  ประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6   ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาทีเ่ปิด
สอนให้   ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ   มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4   อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา (ชุดกรรมการหลักสูตร) 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ  ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7   ปี
ที่ผ่านมา  

- 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการ
สอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชพี
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชพีไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- 
 

- 
 

- 
 

X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ(ขอ้ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่   8   การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสตูร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1)  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา     เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      และขอค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่าน
อ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3)  การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4)  ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ 
   1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1)  การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา       โดยฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2)  การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่ 

มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา 
3)  การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน   

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1  โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

       การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนส าเร็จการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
  2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

           การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
  2.3  โดยนายจ้าง  และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

 1)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 2)  การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ใช้บัณฑิต 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร      ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมิน         ประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน 
ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ 
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการ     ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานจากการ 
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
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3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7)  โดยรวบรวม  
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวย 
ความสะดวก  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  รายงานผลการประเมินหลักสูตร  รายงานผล 
การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี 
เสนอหัวหน้าสาขาวิชา     เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อคณบดี 

4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร      พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร    จากร่าง 
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ    ระดมความคิดเห็นวางแผนปรับปรุง 
การด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป    โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี
ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        
มคอ.2 

  - 81 - 

1. ตารางการเปรียบเทียบแต่ละภาคเรียนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

        หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศท.100 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) ศษท110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศท.123 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ศษท402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) ศษท507 รู้ไทย รักษไ์ทย 3(3-0-6) 
ศท.xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
ศท.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมยั 2(2-0-4) คม.205 เคม ี 3(2-3-5) 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า    1(0-3-1) คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-5) วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-3-1) 
วอ.102 กระบวนการผลติขั้นพ้ืนฐานส าหรบั

วิศวกร 
 1(0-3-1)    

 รวม 19(16-9-35) รวม รวม 18(16-6-34) 
 
 
 

         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                       หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศท.101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     2(2-0-4) ศษท101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ศท.110 ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ศษท102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ศท.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลก

ยั่งยืน   
2(2-0-4) ศษท401 สมาร์ทเกษม 3(3-0-6) 

คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) ศษท603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวนั  2(1-2-3) 
คม.105 เคมีทั่วไป  4(3-3-7) คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 4(3-3-7) ฟส.210 ฟิสิกส ์1 3(2-3-5) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-3-5) วอ.102 กระบวนการผลติขั้นพ้ืนฐานส าหรบั

วิศวกร 
1(0-3-1) 

 รวม 21(18-9-39  รวม 18(15-8-33) 
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         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                        หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศท.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์   2(2-0-4) ศษท111 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศท.xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-2) ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผูป้ระกอบการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
ศท.xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(3-0-6) ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4) 
ฟส.111 ฟิสิกส์ทั่วไป 2   4(3-3-7) คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 
คณ.110 แคลคูลสั 2   3(3-0-6) ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-5) 
วฟ.218 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6)    

 รวม 20(17-8-38)  รวม  18(15-9-33) 
 
 

 

         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
ศท.121 วิถีแห่งเกษม 3(3-0-6) วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า    1(0-3-1) วฟ.225 วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6) 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6) วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วฟ.232 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์  1(0-3-1) วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก         3(3-0-6)    
วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6)    

 รวม 20(18-6-38)  รวม  18(17-3-35) 
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                    หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   3(3-0-6) วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   3(3-0-6) 
วฟ.347 ระบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
 วฟ.361 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(0-3-1) วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) วฟ.393 ระบบควบคมุ     3(3-0-6) 
วฟ.391 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า   1(0-3-1) xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
วฟ.393 ระบบควบคมุ     3(3-0-6)    

 รวม 17(15-6-32)  รวม  16(15-3-31) 
     
 
 
 
 
 
 

         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                        หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน      1(0-3-1) วฟ.317 สัมมนาและรายงาน       1(0-3-1) 
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.349 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง   3(3-0-6) วฟ.356 การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์

ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-3-5) 

วฟ.356 การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกล
ไฟฟ้า   

1(0-3-1) 

วฟ.392 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2   3(3-0-6) วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (กลุ่มวชิาชีพเลือก) 3(3-0-6) 
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 รวม 17(14-9-31)  รวม 15(11-12-26) 
        

 

 

       หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                    หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม    0(0-40-0) วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม    0(0-40-0) 

 รวม 0(0-40-0)  รวม 0(0-40-0) 
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         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได ้ 3(2-3-5) วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 

 (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
3(2-3-5) 

วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม   1(0-3-1) วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1) 
วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม   1(0-3-1) 

 รวม 16(14-6-30)  รวม 14(11-9-25) 
 
 
 

        หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั  1(0-3-1) วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  

(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
  3(3-0-6) 

วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  3(3-0-6) วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม        3(0-9-3) วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
  1(0-3-1) 

 วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม        3(0-9-3) 
 xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

 รวม 13(9-12-22)  รวม 13(9-12-22) 
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2. โครงสร้างหลักสูตรส าหรับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ  2.2.2  คือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก าลัง หรือเทียบเท่า 

 
 2.1  จ านวนหน่วยกิต                  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    95       หน่วยกิต 
 
 2.2   โครงสร้างหลักสูตร 

      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   2 หน่วยกิต 
             1.1) รายวิชาบังคับ                            - หน่วยกิต   

  1.2) รายวิชาเลือก                                                        2  หน่วยกิต 
  1.3) รายวิชาเลือกอิสระ                                                  - หน่วยกิต 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ 93         หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต 

                2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                53         หนว่ยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                  10 หน่วยกิต 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี             - หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

3. ตารางแผนการเรียนของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก าลัง หรือเทียบเท่า 

 
ชั้นปีที่ 1 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4) คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
คณ.109 แคลคูลสั 1   3(3-0-6) ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) 
คม.205 เคม ี 3(2-3-5) วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม               3(2-3-5) วอ.211 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     3(3-0-6) วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า       1(0-3-1) 
วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 

(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
3(3-0-6) วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                                                             

    
3(3-0-6)   

    วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 รวม   20(18-6-38)  รวม 18(13-15-31) 
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ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(3-0-6) 
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า                      3(3-0-6) วฟ.356 

 
การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) 

วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-1) วฟ.393 ระบบควบคมุ      3(3-0-6) 

วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน           1(0-3-1) วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1) 
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

(กลุ่มวิชาชีพเลือก)   
3(3-0-6) วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      1(0-3-1) 

 รวม  20(17-9-37)  รวม    20(17-9-37) 
 

        ชั้นปีที่ 2 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
   วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม    0(0-40-0) 

    รวม     0(0-40-0) 
 

ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต    
วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่       

โปรแกรมได้ (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
3(2-3-5)    

วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า   3(3-0-6)    
วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6)    
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม             1(0-3-1)    
วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรม 

ไฟฟ้า (กลุ่มวิชาชีพเลือก)  
  1(0-3-1)    

วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง         3(3-0-6)    
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม             3(0-9-3)    

 รวม 17(11-18-28)    
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4. ตารางการเปรียบเทียบแต่ละภาคเรียนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก าลัง หรือเทียบเท่า 

 
          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศท.110 ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4) 
คณ.109 แคลคูลสั 1   3(3-0-6) คณ.109 แคลคูลสั 1   3(3-0-6) 
คม.105 เคมีทั่วไป 4(3-3-7) คม.205 เคม ี 3(2-3-5) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม                      3(2-3-5) วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม               3(2-3-5) 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า         1(0-3-1) วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     3(3-0-6) 
ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 4(3-3-7) วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     3(3-0-6) วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  

(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
3(3-0-6) 

 รวม 21(17-12-38)  รวม  20(18-6-38) 

 
 
 

           หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส.111 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 4(3-3-7) ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   วอ.211 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1          3(3-0-6)   วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 

  วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า       1(0-3-1) 
   วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6)   
    วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกล

ไฟฟ้า 
1(0-3-1) 

 รวม    19(17-6-36)  รวม   18(13-15-31) 
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          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                           หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า                      3(3-0-6) ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า     1(0-3-1) วฟ.225 วงจรไฟฟ้า                      3(3-0-6) 
วฟ.356 

 
การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-1) 

วฟ.391 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า     1(0-3-1) วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วฟ.392 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2   3(3-0-6) วฟ.317 สัมมนาและรายงาน           1(0-3-1) 
คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (กลุ่มวิชาชีพเลือก)  3(3-0-6) 

 รวม 20(17-9-37)  รวม  20(17-9-37) 

 
 

          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(3-0-6) 
วฟ.218 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า        1(0-3-1) วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน           1(0-3-1) วฟ.356 

 
การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) 

วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(3-0-6) วฟ.393 ระบบควบคมุ      3(3-0-6) 
วฟ.347 ระบบไฟฟ้าก าลัง                    3(3-0-6) วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง             3(3-0-6) 
วฟ.361 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(0-3-1) วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1) 
วฟ.393 ระบบควบคมุ         3(3-0-6) วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      1(0-3-1) 

 รวม   18(15-9-33)  รวม   20(17-9-37) 

 
 
                   หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)       หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม          0(0-40-0) วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม     0(0-40-0) 

 รวม 0(0-40-0)  รวม 0(0-40-0) 
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                      หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า   3(3-0-6) วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได ้

(กลุ่มวิชาชีพเลือก)                                        
3(2-3-5) 

วฟ.349 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง   3(3-0-6) วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม             1(0-3-1) วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง            3(3-0-6) วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม             1(0-3-1) 
วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  3(3-0-6) วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

(กลุ่มวิชาชีพเลือก)   
  1(0-3-1) 

วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      1(0-3-1) วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง            3(3-0-6) 
วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม             3(0-9-3) 

 รวม  17(15-6-32)  รวม 17(11-18-28) 
 
 

                      หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได ้ 3(2-3-5) - - - 
วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6)    
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1)    
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม            3(0-9-3)    
วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6)    

 รวม  13(8-15-21)  รวม - 
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5. โครงสร้างหลักสูตรเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 และ โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคชั้นสูง(ปวส.) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต 
  1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ        24 หน่วยกิต 
  ก) กลุ่มวิชาภาษา                     10 หน่วยกิต 
  ข) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์             6 หน่วยกิต 
  ค) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์            3 หน่วยกิต 
  ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
      และคณิตศาสตร ์                  4 หน่วยกิต 
  จ) กลุ่มวิชาพลานามัย                 1 หน่วยกิต 
 1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก            6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                 107 หน่วยกิต 
  ก) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ           34 หน่วยกิต 
  ข) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                  64 หน่วยกิต 
  ค) กลุ่มวิชาชีพเลือก                    9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  6 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต 
  1.1) รายวิชาบังคับ                   9 หน่วยกิต 
  1.2) รายวิชาเลือก                  16 หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร    3 หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวตักรรม 
      และการเป็นผู้ประกอบการ       3 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
                                             2 หน่วยกิต 
  (4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก            3 หน่วยกิต 
  (5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์        3 หน่วยกิต 
  (6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะ 
      และบุคลิกภาพ                     2 หน่วยกิต 
 1.3) รายวิชาเลือกอิสระ             5 หน่วยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                  94 หน่วยกิต 
2.1) รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต 
2.2) รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ        53 หน่วยกิต 
2.3) รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก         10 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             3  หน่วยกิต 
 1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ         3  หน่วยกิต 

ก) กลุ่มวิชาภาษา                     3  หน่วยกิต 
  ข) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์             -  หน่วยกิต 
  ค) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             -  หน่วยกิต 
  ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
     และคณิตศาสตร ์                   -  หน่วยกิต 
จ) กลุ่มวิชาพลานามยั                 -  หน่วยกิต 

 1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก           -  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                105 หน่วยกิต 
  ก) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ         33  หน่วยกิต 
  ข) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                63  หน่วยกิต 
  ค) กลุ่มวิชาชีพเลือก                  9  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                -  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             2  หน่วยกิต 
  1.1) รายวิชาบงัคับ                  -  หน่วยกิต 
  1.2) รายวิชาเลือก                  2  หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   -  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวตักรรม 
      และการเป็นผู้ประกอบการ      -  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มสาระศาสตร์และศลิป์แหง่ชีวิต 
                                            2  หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก             -  หน่วยกิต 
 (5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์         -  หน่วยกิต 
 (6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสขุภาวะ 
     และบุคลิกภาพ                     -  หน่วยกิต 
 1.3) รายวิชาเลือกอิสระ            -  หน่วยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                  93  หน่วยกิต 
2.1) รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต 
2.2) รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ        53 หน่วยกิต 
2.3) รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก         10 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  -  หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร                 143  หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                 130  หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                 108 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                   95  หน่วยกิต 
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6. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 

ล าดับ รายการ หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
1. ช่ือหลักสูตร หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. ช่ือปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วศ.บ. (วิศวกรรรมไฟฟ้า) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วศ.บ. (วิศวกรรรมไฟฟ้า) 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ 

4. ปรัชญาของหลักสตูร                                   1  ข้อ                                      1  ข้อ 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5  ข้อ 5  ข้อ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

6. หลักสตูร   มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ  ปวช.   ระดับ ปวส.    มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ  ปวช.     ระดับ ปวส. 

 ก) จ านวนหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต 108  หน่วยกิต 130  หน่วยกิต   95   หน่วยกิต 

ข) โครงสร้างของหลักสูตร   
  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต    3   หน่วยกิต                    30   หน่วยกิต     2   หน่วยกิต 
  2)  หมวดวิชาเฉพาะ 107   หน่วยกิต 105   หน่วยกิต  94   หน่วยกิต   93   หน่วยกิต 
   2.1)  รายวิชากลุม่วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   34   หน่วยกิต  33   หน่วยกิต                    31   หน่วยกิต   30   หน่วยกิต 
   2.2)  รายวิชากลุม่วิชาชีพบังคับ   64   หน่วยกิต  63   หน่วยกิต  53   หน่วยกิต   53   หน่วยกิต 
   2.3)  รายวิชากลุม่วิชาชีพเลือก     9   หน่วยกิต   9   หน่วยกิต  10   หน่วยกิต   10   หน่วยกิต 
  3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี     6   หน่วยกิต   -   หน่วยกิต    6   หน่วยกิต       -   หน่วยกิต 

7. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 5 คน 
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7. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) เหตุผลประกอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต  
1.วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต  1.1 รายวิชาบังคับ                             9 หน่วยกิต หน่วยกิต  
ก)  กลุ่มวชิาภาษา 10 หน่วยกิต  ศษท101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.101 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต ศษท102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.100 
ศท.101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(2-0-4) ศษท401 สมาร์ทเกษม  3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.121 
ศท.102  การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์  2(2-0-4) 1.2 รายวิชาเลือก  จ านวน 16 หน่วยกิต   
ศท.100  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร   3(3-0-6) 1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร            3  หน่วยกิต หน่วยกิต  
ศท.110  ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ศษท103  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.102 
ข)  กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ 6 หนว่ยกิต  ศษท104  วาทการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.109 
     ให้เลือกเรยีนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต ศษท105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.121  วิถีแห่งเกษม 3(3-0-6) ศษท106  การเขียนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.106 
ศท.123  กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ศษท107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน ์ 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.107 
ค)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  ศษท108  วิถีภาษาไทยร่วมสมยั 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.108 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต ศษท109  การอ่านภาษอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.110 
ศท.131  ศิลปะการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) ศษท110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.213 
ง)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต  ศษท111  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.214 
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต ศษท112  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.141  คณิตศาสตร์ร่วมสมยั 2(2-0-4) ศษท113  ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.142  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน   2(2-0-4) ศษท114  ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
จ)  กลุ่มพลานามัย  1  หน่วยกติ  ศษท115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

             สมัยใหม ่  
3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 

  ศษท116  สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.161 
     ให้เลือกเรยีนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต ศษท117  สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.162 
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ศท.152  กิจกรรมนันทนาการ 1(0-2-2) ศษท118  สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.163 
1.วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  จ านวน 6 หน่วยกิต  ศษท119  สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.164 
ก)  กลุ่มวชิาภาษา หน่วยกิต ศษท120  สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหล ี 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.165 
ศท.106  การเขียนในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็น 

    ผู้ประกอบการ                              2 หน่วยกิต 
หน่วยกิต  

ศท.107  วรรณศิลป์ในภาษาไทย     3(3-0-6) ศษท201  ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมยัใหม ่ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.108  วิถีภาษาไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) ศษท202  ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม ่ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.109  สุนทรียทางการฟังและการพูดภาษาไทย   3(3-0-6) ศษท203  ธุรกิจสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.160  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 2(2-0-4) ศษท204  ความคิดสร้างสรรค์ : ศกัยภาพสดุยอด 

             ของมนุษย์ 
3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 

ศท.161  ภาษาและวัฒนธรรมพมา่ 2(2-0-4) ศษท205  กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.162  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2(2-0-4) ศษท206  บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมือ 

             อาชีพส าหรับผู้ประกอบการ 
3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 

ศท.163  ภาษาและวัฒนาธรรมจนี 2(2-0-4) ศษท207  การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.164  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่   2(2-0-4) ศษท208  ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.165  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี 2(2-0-4) ศษท209  สร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัย 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.166  ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ   2(2-0-4) 3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต       2 หน่วยกิต หน่วยกิต  
ศท.167  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย   2(2-0-4) ศษท301  ศาสตร์และศลิป์แห่งการใช้ชีวิต 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.131 
ศท.213  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) ศษท302  ออกแบบชีวิต คิดสไตลค์นรุ่นใหม ่ 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.132 
ศท.214  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร  3(3-0-6) ศษท303  การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ  2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.147 
ข)  กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิต ศษท304  สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.146 
ศท.122  จิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต      3(3-0-6) ศษท305  รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.145 
  ศษท306  ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.141 
ศท.124  เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) ศษท307  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.140 



                                                                                                                                                                        มคอ.2 

  - 94 - 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) เหตุผลประกอบ 
ศท.125  การสื่อสารและมนุษยสมัพันธ์ 3(3-0-6) ศษท308  การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรม 

             คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน 
2(1-2-4) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.143 

ศท.126  กระบวนกลุ่มและเทคนิคการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) ศษท309  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทลั 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.127  หลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม   3(3-0-6) ศษท310  ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.128  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอสิลาม  
            (ซะรีอะฮ์) 

3(3-0-6) 
 

4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก                     3 หน่วยกิต หน่วยกิต  

ศท.129  พลเมืองกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 3(3-0-6) ศษท402  กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.123 
ศท.221  พลวัตการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) ศษท403  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.129 
ค)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิต ศษท404  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.132  การคิดกับคนรุ่นใหม ่ 3(3-0-6) ศษท405  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.142 
ศท.133  ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) ศษท406  เมืองอัจฉริยะเพื่อการจดัการที่ยั่งยืน 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.134  ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย 3(3-0-6) ศษท407  สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.135  มรดกไทยและภูมิปญัญาไทย 3(3-0-6) 5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                 3  หน่วยกิต หน่วยกิต  
ศท.136  สุนทรียศาสตร ์ 2(2-0-4) ศษท501  ปรัชญารักกับความงามของชีวิต 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.137  ดนตรีกับมนุษยชาต ิ 2(2-0-4) ศษท502  ศาสตร์แห่งความสุข 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.133 
ศท.138  ศิลปะกับมนุษยชาต ิ 2(2-0-4) ศษท503  อารยธรรมโลก 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.232 
ศท.139  หลักการอิสลามเบื้องต้น 3(3-0-6) ศษท504  ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาตไิทย 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.134 
ศท.231  พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย ์ 3(3-0-6) ศษท505  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.232  อารยธรรมโลก 3(3-0-6) ศษท506  ประวัติศาสตร์ศิลป ์ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.233  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชีย 
            ตะวันออกเฉียงใต้ 

3(3-0-6) ศษท507  รู้ไทย รักษ์ไทย 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.135 

ศท.234  คติชนเพื่อชีวิต  3(3-0-6) ศษท508  กรุงเทพศึกษา 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ง)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต ศษท509  ศิลปะและวัฒนธรรมบนัเทิง 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.138 
ศท.140  การประยุกต์สถติิในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) ศษท510  มนุษยก์ับสุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
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ศท.143  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน          2(2-0-4) ศษท511  โลกแห่งเทพนิยาย 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.144  สุขภาพเพื่อชีวิต  2(2-0-4) 6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 

                                                   2 หน่วยกิต 
หน่วยกิต  

ศท.145  การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) ศษท601  ลีลาศ 1(0-2-2) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.155 
ศท.146  เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) ศษท602  การต่อสู้และป้องกันตัว 1(0-2-2) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.153 
ศท.147  วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร ์ 2(2-0-4) ศษท603  การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) เพิ่มเตมิ 
ศท.148  การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร ์  2(1-2-6) ศษท604  การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม 2(1-2-3) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.152 
จ)  กลุ่มพลานามัย   หน่วยกิต ศษท605  สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.144 
ศท.153  ศิลปะป้องกันตัว 1(0-2-2) ศษท606  การสื่อสารสมัพันธ์ 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.125 
ศท.155  ลีลาศ 1(0-2-2) ศษท607  ภาวะผู้น าและเทคนคิการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ศท.126 
ศท.156  โบวลิ่ง  1(0-2-2) ศษท608  บุคลิกภาพในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
ศท.157  ว่ายน้ า  1(0-2-2) ศษท609  จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
  1.3 รายวิชาเลือกอิสระ  จ านวน 5 หน่วยกิต   
    รายวิชาที่นักศึกษาสามารถท่ีจะเลือกเรียนไดด้้วยตนเอง   
  จากกลุ่มสาระใดก็ได้ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเลือกไว ้   
หมวดวิชาเฉพาะ  2. หมวดวิชาเฉพาะ   
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชารวม 107 หน่วยกติดังนี ้     ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชารวม 94 หน่วยกิตดังนี ้   
ก)  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  34  หน่วยกิต  2.1 รายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  31  หน่วยกิต   
    ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต      ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต  
  คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6)   คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) คงเดิม 
  คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6)   คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) คงเดิม 
  คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6)   คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) คงเดิม 
  ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 4(3-3-7)   ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ฟส.110 
  ฟส.111 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 4(3-3-7)   ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ฟส.111 
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  วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)   วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) คงเดิม 
  วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)   วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
  วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)   วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
  วค.102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5)   วค.102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5) คงเดิม 
  วอ.102  กระบวนการผลิตขั้นพืน้ฐานส าหรับวศิวกร 1(0-3-1)   วอ.102  กระบวนการผลิตขั้นพืน้ฐานส าหรับวศิวกร 1(0-3-1) คงเดิม 
  คม.105  เคมีทั่วไป 4(3-3-7)   คม.205  เคม ี 3(2-3-5) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา คม.105 
ข)  กลุม่วิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต  2.2 รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ   53  หน่วยกิต   
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต       ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต  
  วฟ.218  ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)   วฟ.228  ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา วฟ.218 
  วฟ.219  เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า                                            1(0-3-1)   วฟ.219  เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า                                            1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)   วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.226  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1)   วฟ.226  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.227  เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)   วฟ.227  เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.231  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6)   วฟ.231  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.232  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส ์ 1(0-3-1) -  ยกเลิก 
  วฟ.233  วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   วฟ.233  วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.317  สัมมนาและรายงาน 1(0-3-1)   วฟ.317  สัมมนาและรายงาน 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.334  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   วฟ.334  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดบัท่ีโปรแกรมได ้ 3(2-3-5) -  ย้ายไปรายวิชากลุม่วิชาชีพเลือก 
  วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟา้  3(3-0-6)   วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟา้  3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6)   วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.347 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) -  ยกเลิก 
  วฟ.349 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6)   วฟ.346 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา วฟ.349 
    วฟ.353  พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) ย้ายมาจากรายวิชากลุม่วิชาชีพเลอืก 



                                                                                                                                                                        มคอ.2 

  - 97 - 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) เหตุผลประกอบ 
  วฟ.356 การเชื่อมตอ่ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)   วฟ.356 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟา้ 3(2-3-5) คงเดิม 
  วฟ.361 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(0-3-1) -  ยกเลิก 
  วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6)   วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา วฟ.390 
  วฟ.391 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า  1(0-3-1)   วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1(0-3-1) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา วฟ.391 
  วฟ.392 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) -  ยกเลิก 
  วฟ.393 ระบบควบคุม 3(3-0-6)   วฟ.393 ระบบควบคุม 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคมุ 1(0-3-1)   วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคมุ 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6)   วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1)   วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)   วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) -  ย้ายไปรายวิชากลุม่วิชาชีพเลือก 
  วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1(0-3-1)   วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3)   วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3) คงเดิม 
  วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม 0(0-40-0)   วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม 0(0-40-0) คงเดิม 
ค)  กลุ่มวิชาชีพเลือก  9  หน่วยกิต  2.3 รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก  10  หน่วยกิต   
    ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    หน่วยกิต      ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    หน่วยกิต  
  วฟ.320 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6)   วฟ.320 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) คงเดิม 
    วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดบัท่ีโปรแกรมได ้ 3(2-3-5) ย้ายมาจากรายวิชากลุม่วิชาชีพบังคับ 
  วฟ.343 การจัดการและอนุรักษพ์ลังงาน 3(3-0-6)   วฟ.343 การจัดการและอนุรักษพ์ลังงาน 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.353  พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) -  ย้ายไปรายวิชากลุม่วิชาชีพบังคับ 
    วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) เพิ่มเตมิ 
    วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
    วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) ย้ายมาจากรายวิชากลุม่วิชาชีพบังคับ 
  วฟ.439  หัวข้อคดัสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) -  ยกเลิก 
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  วฟ.440  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)   วฟ.440 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) คงเดิม 

    วฟ.475 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
    วฟ.476 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3(3-0-6) เพิม่เตมิ 
    วฟ.477 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
    วฟ.478 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
    วฟ.479 ระบบยานยนตไ์ฟฟ้า 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หนว่ยกิต   
    เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอน  ในมหาวิทยาลัยเกษม   
บัณฑิต หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆได ้ และเป็นวิชาที่มีการวัดผล
โดยการสอบ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสตูร 

     เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอน  ในมหาวิทยาลัยเกษม   
บัณฑิต หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ และเป็นวิชาที่มีการวัดผล
โดยการสอบ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสตูร 

  

รวม 143 รวม 130 ปรับลดลง 13 หน่วยกิต 
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8. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า 

  

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) เหตุผลประกอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 3 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 2 หน่วยกิต  
ก)  กลุ่มวชิาภาษา  3 หน่วยกิต  1.1 รายวิชาบงัคับ                       - ยกเว้น 
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้  1.2 รายวิชาเลือก    2  หน่วยกิต   
ศท. 110  ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชีวิต   3(3-0-6)  1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร    - ยกเว้น 
ข)  กลุม่วิชาสังคมศาสตร์                     -  2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็น   

     ผู้ประกอบการ 
- ยกเว้น 

ค)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ -  3) กลุ่มสาระศาสตร์และศลิป์แห่งชีวิต   จ านวน 2 หน่วยกิต 
ง)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ -      ศษท307  การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4)  
จ)  กลุ่มพลานามัย   -  4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก - ยกเว้น 

   5) กลุ่มสาระสุนทรยีศาสตร์   - ยกเว้น 
   6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสขุภาวะและ  

     บุคลิกภาพ 
- ยกเว้น 

  1.3 รายวิชาเลือกอิสระ - ยกเว้น 
หมวดวิชาเฉพาะ  2. หมวดวิชาเฉพาะ   
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชารวม 105 หน่วยกิตดังน้ี      ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชารวม 93 หน่วยกิตดังน้ี   
ก)  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  33  หน่วยกิต  2.1 รายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  30  หน่วยกิต   
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต      ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต  
  คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6)   คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) คงเดิม 
  คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6)   คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) คงเดิม 
  คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6)   คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) คงเดิม 
  ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 4(3-3-7)   ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ฟส.110 



                                                                                                                                                                        มคอ.2 

  - 100 - 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) เหตุผลประกอบ 
  ฟส.111 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 4(3-3-7)   ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา ฟส.111 
  วก.107  การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)   วก.107  การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) คงเดิม 
  วก.217  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)   วก.217  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
  วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)   วอ.211  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
  วค.102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5)   วค.102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5) คงเดิม 
  คม.105  เคมีทั่วไป 4(3-3-7)   คม.205  เคม ี 3(2-3-5) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา คม.105 
ข)  กลุม่วิชาชีพบังคับ 63 หน่วยกิต  2.2 รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ   53  หน่วยกิต   
    ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต       ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ หน่วยกิต  
  วฟ.218  ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)   วฟ.228  ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา วฟ.218 
  วฟ.219  เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า                                            1(0-3-1)   วฟ.219  เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า                                            1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)   วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.226  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1)   วฟ.226  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.227  เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)   วฟ.227  เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.231  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6)   วฟ.231  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.233  วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   วฟ.233  วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.317  สัมมนาและรายงาน 1(0-3-1)   วฟ.317  สัมมนาและรายงาน 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.334  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   วฟ.334  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดบัท่ีโปรแกรมได ้ 3(2-3-5) -  ย้ายไปรายวิชากลุม่วิชาชีพเลือก 
  วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟา้  3(3-0-6)   วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6)   วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.347 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) -  ยกเลิก 
  วฟ.349 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6)   วฟ.346 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา วฟ.349 
    วฟ.353  พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) ย้ายมาจากรายวิชากลุม่วิชาชีพเลอืก 



                                                                                                                                                                        มคอ.2 

  - 101 - 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) เหตุผลประกอบ 
  วฟ.356 การเชื่อมตอ่ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)   วฟ.356 การเชื่อมตอ่ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) คงเดิม 
  วฟ.361 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(0-3-1) -  ยกเลิก 
  วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6)   วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา วฟ.390 
  วฟ.391 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า  1(0-3-1)   วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1(0-3-1) ปรับปรุงเนื้อหา-เปลี่ยนรหัสจากวชิา วฟ.391 
  วฟ.392 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) -  ยกเลิก 
  วฟ.393 ระบบควบคุม 3(3-0-6)   วฟ.393 ระบบควบคุม 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคมุ 1(0-3-1)   วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคมุ 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6)   วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1)   วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)   วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) -  ย้ายไปรายวิชากลุม่วิชาชีพเลือก 
  วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1(0-3-1)   วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) คงเดิม 
  วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3)   วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3) คงเดิม 
  วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม 0(0-40-0)   วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม 0(0-40-0) คงเดิม 
ค)  กลุ่มวิชาชีพเลือก  9  หน่วยกิต  2.3 รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก  10  หน่วยกิต   
    ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    หน่วยกิต      ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    หน่วยกิต  
  วฟ.320 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6)   วฟ.320 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) คงเดิม 
    วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดบัท่ีโปรแกรมได ้ 3(2-3-5) ย้ายมาจากรายวิชากลุม่วิชาชีพบังคับ 
  วฟ.343 การจัดการและอนุรักษพ์ลังงาน 3(3-0-6)   วฟ.343 การจัดการและอนุรักษพ์ลังงาน 3(3-0-6) คงเดิม 
  วฟ.353  พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) -  ย้ายไปรายวิชากลุม่วิชาชีพบังคับ 
  วฟ.439  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) -  ยกเลิก 
    วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) เพิ่มเตมิ 
    วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) เหตุผลประกอบ 
    วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) ย้ายมาจากรายวิชากลุม่วิชาชีพบังคับ 
  วฟ.440  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)   วฟ.440 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า  คงเดิม 
    วฟ.475 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  เพิ่มเตมิ 
    วฟ.476 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  เพิ่มเตมิ 
    วฟ.477 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
    วฟ.478 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
    วฟ.479 ระบบยานยนตไ์ฟฟ้า 3(3-0-6) เพิ่มเตมิ 
  หมวดวิชาเลือกเสรี                  - หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี          - หน่วยกิต ยกเว้น 

รวม 108 รวม 95 ปรับลดลง 13 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ กับ
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี  
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2553 

 

 องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ โดยอาจจ าแนกเป็นขอบเขตองค์ความรู้
ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
(Applied  Mathematics, Computer  and  Simulations) 

2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ 
(Mechanics) 

3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 
(Thermal  Sciences  and  Fluid  Mechanics) 

4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 
(Chemistry  and  Materials) 

5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 
(Energy) 

6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electricity  and  Electronics) 

7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 
(System  Management) 

8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
(Biology  Health  and  Environment) 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
คณ.109 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)         
คณ.110 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)         
คณ.208 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)         
คม.205  เคมี (Chemistry)         
ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 (Physics 1)         
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 (Physics 2)         
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)           
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                              
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
          (Fundamental of Computer  Programming)         

        

วอ.211 วัสดุวิศวกรรม (Engineering  Materials)                                                           
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า  
          (Electrical  Engineering  Drawing)                  

 
 

     
 

 
 

 

วฟ.225 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)          
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า      
          (Electric Circuits Laboratory) 

        

วฟ.228 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
          (Basic  Electrical  Engineering Laboratory) 

      
 

  

วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
          (Engineering  Electronics) 

        

วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก        
          (Digital  and  Logic  Circuits) 

        

วฟ.334 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic  Fields)          
วฟ.356 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ  
          วิศวกรรมไฟฟ้า  
           (Microcontroller  Interfacing  for  Electrical  
          Engineering)  

        

3)  กลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     
          (Electrical Instruments and Measurements)   

        

วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
          (Programmable  Logic  Control  Systems) 

        

วฟ.393 ระบบควบคุม (Control  Systems)                      
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม  
          (Control   Systems   Laboratory) 

 
 

    
 

 
 

  

4)  กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Power  Electronics)                                           
วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า    
          (Electromechanical  Energy  Conversion)                               

        

วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า  
            (Electromechanical   Energy   Conversion   
            Laboratory) 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  (Electrical   Machines)            
5)  กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า  
          (Electric  Power  System Design) 

     
 

 
 

 
 

 

วฟ.346 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง     
          (Electric  Power  System  Analysis)       

 
 

    
 

 
 

 
 

 

วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
          (Power  System  Protection)        

 
 

    
 

 
 

  

วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
          (Power  System  Protection  Laboratory) 

 
 

    
 

 
 

  

วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
          (High  Voltage  Engineering) 

 
 

    
 

 
 

  

วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  
          (Power  Plants  and  Substations) 
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ภาคผนวก ค 
 

ประวตัิ คุณวุฒิการศึกษา 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 1.1  ช่ือ – สกุล                ชาติ   ฤทธิ์หิรัญ 
 1.2  ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์
 1.3  สังกัด                     มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ประวัติการศึกษา 
 2.1  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
   2556 
 2.2  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2539 
 2.3  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  2530 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1  ต ารา  หนังสือ   เอกสารประกอบการสอน 
 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏบิัติระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได ้
 2) เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏบิัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
 3) เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 3.2  ผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ 

1) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ คมกฤช  แก่นทอง. (2562)  การพัฒนาเสาอากาศ
ติดตามอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิกคอนโทรล. การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา้  
ครั้งท่ี 42, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562,  หน้า 253 - 256. 

2) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ คมกฤช  แก่นทอง. (2562) การควบคุมคานทรง
ตัวแบบใบพัดปรับสมดุลด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีดีพลัสไอและเพ่ิมพูนด้วยตัวควบคุมไอ. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งท่ี 42, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562, หน้า 269 - 272. 

3) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ ณธรรม  เกิดส าอางค์. (2561) การรักษาสมดุลของ
อากาศยานไร้คนขับชนิดขึ้นลงแนวด่ิงด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีสแควร์ไอดี. การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า  
ครั้งท่ี 41, 21 - 23 พฤศจิกายน 2561, หน้า 283 - 286. 

4) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ, ณธรรม  เกิดส าอางค์ และ คมกฤช แก่นทอง. (2560) 
การพัฒนาระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติในการติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ของอากาศยานไร้คนขับ . การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งท่ี 40, 15 - 17 พฤศจิกายน 2560, หน้า 480 - 483. 

5) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ  และ ณธรรม  เกิดส าอางค์. (2559)  การควบคุมความ
สูงของอากาศยานมัลติโรเตอร์ 4 ใบพัด ด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิกคอนโทรล . การประชุมวิชาการ          
วิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งท่ี 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2559, หน้า 509 – 512. 

4. ประสบการณ์การสอน 
 4.1  วิศวรรมไฟฟ้าแรงสูงและปฏบิัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
 4.2  ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได ้
5. ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
 5.1  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานอัตโนมัติไร้คนบังคับ 
 5.2  ออกแบบและติดตั้งพร้อมบรรยายระบบป้องกันฟ้าผ่าภายในอาคารให้กับบริษัท Eaton Electric Co.,LTD.   
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1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 1.1  ช่ือ – สกุล      อนุชิต   เจริญ 
 1.2  ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 1.3  สังกัด          มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ประวัติการศึกษา 

 2.1  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบัง  
2543           

2.2  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื  
2538 

3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1  ต ารา  หนังสือ  เอกสารประกอบการสอน 
 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 3.2  ผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ 

1) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ คมกฤช  แก่นทอง. (2562)  การพัฒนาเสาอากาศ
ติดตามอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิกคอนโทรล. การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา้  
ครั้งท่ี 42, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2562, หน้า 253 - 256. 

2) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ คมกฤช  แก่นทอง. (2562)  การควบคุมคานทรง
ตัวแบบใบพัดปรับสมดุลด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีดีพลัสไอและเพ่ิมพูนด้วยตัวควบคุมไอ. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งท่ี 42, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562, หน้า 269 - 272. 

3) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ ณธรรม  เกิดส าอางค์. (2561) การรักษาสมดุลของ
อากาศยานไร้คนขับชนิดขึ้นลงแนวด่ิงด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีสแควร์ไอดี. การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า  
ครั้งท่ี 41, 21 - 23 พฤศจิกายน 2561, หน้า 283 - 286. 

4) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ, ณธรรม   เกิดส าอางค์ และ คมกฤช  แก่นทอง. (2560) 
การพัฒนาระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติในการติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ของอากาศยานไร้คนขับ . การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งท่ี 40, 15 - 17 พฤศจิกายน 2560,  หน้า 480 - 483. 

5) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ  และ ณธรรม  เกิดส าอางค์. (2559)  การควบคุมความ
สูง ของอากาศยานมัลติโรเตอร์ 4 ใบพัด ด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิกคอนโทรล . การประชุมวิชาการ          
วิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งท่ี 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2559, หน้า 509 – 512. 

4. ประสบการณ์การสอน 
 4.1  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 4.2  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 และการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
 5.1  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานอัตโนมัติไร้คนบังคับ 
 5.2  การออกแบบและติดตั้งชุดควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ใหห้้างหุน้ส่วนจ ากัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
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1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 1.1  ช่ือ – สกุล                ฉนวน  เอื้อการณ ์
 1.2  ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 1.3  สังกัด                     มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
2. ประวัติการศึกษา   
 2.1  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2539 
 2.2  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  วิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์   2532 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1  ต ารา  หนังสือ   เอกสารประกอบการสอน 
 1) ระบบไฟฟ้าก าลัง : หนังสือ ต ารา 
 2) วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง : เอกสารประกอบการสอน 
 3) วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง : เอกสารประกอบการสอน 
 3.2  ผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ 

1) Chanuan  Uakarn , Chart  Rithirun. (2016, May - August)  Attitude  Control  of  Quadcopter  
Using  Fuzzy  PD+I  Controller. International Journal of the Computer, the Internet and 
Management (IJCIM). Volume 24, No. 2, pp. 69 – 74. 

2) Chanuan Uakarn , Uthai Shinawatra , Darran Yutthawonsuk ,Tanapon Chotivorrawat. (2017, 
May-August)  Effectiveness  of  Building  Inspection  Policy  Implementation  in  Bangkok, 
Thailand  According  to  Building  Control  Act  B.E.2522 (A.D. 1979). International Journal 
of the Computer, the Internet and Management (IJCIM).  Volume 25, No. 2, pp. 80 – 85. 

4. ประสบการณ์การสอน 
 4.1  ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 4.2  การวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลงั 
 4.3  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
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1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 1.1  ช่ือ – สกุล                วิญญู   แสวงสินกสิกิจ 
 1.2  ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย ์
 1.3  สังกัด                     มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ประวัติการศึกษา 
 2.1  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  วิศวกรรมไฟฟ้า   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
   2544 
 2.2  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์  2538 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1  ต ารา  หนังสือ  เอกสารประกอบการสอน 
 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วงจรไฟฟ้า 
 2) หนังสือ  วิญญู  แสวงสินกสิกิจ. (พฤษภาคม พ.ศ. 2561). อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม แอนด์    
                  เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์ , จ านวนหน้า  527  หน้า.   
 3.2  ผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ 

1) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ คมกฤช  แก่นทอง. (2562)   การพัฒนาเสา
อากาศติดตามอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ ด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิกคอนโทรล . การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งท่ี 42, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2562, หน้า 253 - 256. 

2) ชาติ  ฤทธ์ิหิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ คมกฤช  แก่นทอง. (2562)  การควบคุมคานทรง
ตัวแบบใบพัดปรับสมดุลด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีดีพลัสไอ และเพ่ิมพูนด้วยตัวควบคุมไอ. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งท่ี 42, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562,  หน้า 269 - 272. 

3) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ ณธรรม  เกิดส าอางค์. (2561) การรักษาสมดุล
ของอากาศยานไร้คนขับชนิดขึ้นลงแนวด่ิง ด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีสแควร์ไอดี . การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งท่ี 41, 21 - 23 พฤศจิกายน 2561, หน้า 283 - 286. 

4. ประสบการณ์การสอน 
 4.1  สัมมนาและรายงาน 
 4.2  วงจรไฟฟ้า 
 4.3  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 4.4  ปฏิบัติการการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  
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1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 1.1  ช่ือ – สกุล                ณธรรม   เกิดส าอางค ์
 1.2  ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 1.3  สังกัด                     มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
2. ประวัติการศึกษา 
 2.1  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.)  วิศวกรรมการวัดคุม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร                                                                              
       ลาดกระบัง  2546 
 2.2  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  (วศ.บ.)  วิศวกรรมไฟฟ้า   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2542 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1  ต ารา  หนังสือ   เอกสารประกอบการสอน 
 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบควบคมุ 
 2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการระบบควบคุม 
 3.2  ผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ 
 1) Pisit Phokharatkul, Supachai Phaiboon, Sanchaiya Phasomkusolsil, Nathum  Koetsam-ang  

and Chom Kimpan, (2020, May – August)  SEMI - AUTOMATIC TAPPING MACHINE CONTROL 
USING MICROCONTROLLER . Kasem Bundit Engineering , Journal  Vol.10, No.2, page.12 - 26. 

 2) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ และ ณธรรม   เกิดส าอางค์. (2561) การรักษาสมดุล
ของอากาศยานไร้คนขับชนิดขึ้นลงแนวด่ิง ด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีสแควร์ไอดี . การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งท่ี 41, 21 - 23 พฤศจิกายน  2561, หน้า 283 - 286. 

 3) ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ, อนุชิต  เจริญ, วิญญู  แสวงสินกสิกิจ, ณธรรม   เกิดส าอางค์ และ คมกฤช แก่นทอง. (2560) 
การพัฒนาระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติในการติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ของอากาศยานไร้คนขับ . การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งท่ี 40, 15-17 พฤศจิกายน 2560, หน้า 480 - 483. 

4. ประสบการณ์การสอน 
 4.1  ระบบควบคุมแบบอัตโนมัต ิ
 4.2  ปฏิบัติการระบบควบคุม 
 4.3  ปฏิบัติการเครื่องควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได ้
 4.4  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
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ภาคผนวก ง 
คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

และมาตรฐานการศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
ว่าด้วยการศกึษาระบบหน่วยกิต 

ขั้นปริญญาบัณฑติ  
พ.ศ. 2558   
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