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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

12
12
15
107
108

ก

มคอ.2
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและ
แผนกลยุทธ์การสอน
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หน้า
ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
2. รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
3. สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ)

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
: Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education)
: B.Eng. (Electrical Engineering and Education)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
185 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
1

มคอ.2
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชา
ของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่16/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่ งบั นทึ กในฐานข้ อมู ล หลั กสู ตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register: TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา
2563
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
2. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้ากําลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
3. บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
4. วิศวกรไฟฟ้าผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
6. นักวิชาการด้านการศึกษา
7. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

3

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
นายมีชัย โลหะการ

นายกิตติศักดิ์ แพบัว

4
3
4
5

นายนริศร แสงคะนอง
นายสิริชัย จันทร์นิ่ม
นายณิชมน พูนน้อย

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

รองศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2554

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2546

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2539

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2556

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2546

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2541

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2546

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2550

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2537

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2548

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
6

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

นายพิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล

5

หมายเหตุ
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 1-3
ลําดับที่ 4-6

สําเร็จการศึกษาจาก

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2548

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2541

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจําแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาจารย์ประจําแขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม

มคอ.2
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจไทยจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กล่าวถึงปัจจัยลบหลากหลายใน
ปี 2559 ทั้งปัญหาภัยแล้ง ภาวะซบเซาในภาคการส่งออก ความไม่แน่นอนภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในต่างประเทศ และความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่สูงขึ้นเป็นระยะ เศรษฐกิจไทยยังคง
ขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 3.2 โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดีและมีบทบาท
สําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปีก่อน ประกอบกับการมีปัจจัยพิเศษที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้
สอยของผู้ บ ริ โ ภคอาทิ การจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ มการขายที่ เข้ มข้ น ขึ้ น ในหลายธุ ร กิ จ และมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ ที่ ออกมาเป็ น ระยะ และการใช้ จ่ ายของภาครั ฐ ในการลงทุ นในโครงสร้งพื้ นฐานด้ าน
คมนาคม ผ่านมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทําได้ดีขึ้น
มูลค่าการส่งออกสินค้าอยู่ในระดับทรงตัวจากปีก่อนหน้าภายหลังจากที่หดตัวต่อเนื่องมา 3 ปี โดยการส่งออก
เริ่มฟื้นตัวชัดเจนเนื่องจาก 1) อุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้นในหลาย สินค้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ และ
สิน ค้าอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวมและชิ้น ส่ว นที่ ฟื้น ตัว ตามการส่งออกของประเทศในภูมิภาค
เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มความต้องการสินค้าตามกระแส Internet of Things 2) การย้าย
ฐานการผลิตของผู้ผลิตจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศยุโรป อาทิ แผงกําเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และยางล้อรถยนต์ รวมทั้ง 3)
กลุ่มสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันดิบซึ่งเคยหดตัวต่อเนื่อง กลับมาขยายตัวได้จากทั้งด้านราคาและ
ปริ ม าณ อย่ า งไรก็ ต ามปริ ม าณการค้ า โลกที่ มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ในอั ต ราต่ํ า จากโครงสร้ า งการค้ า โลกที่
เปลี่ ย นแปลงไป ยั งเป็ น ปั จ จั ย ฉุ ดรั้ งให้ ป ริ มาณการส่ งออกโดยรวมดี ขึ้น อย่ างค่ อยเป็ น ค่ อยไป และอาจไม่
ขยายตัวสูงเหมือนในอดีต สําหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพียงเล็กน้อย และกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการ
และสาธารณูปโภคโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับผลดีจากมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ
และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่การส่งออกฟื้นตัว แม้ในช่วงครึ่งหลังของปี
2559 ปริ มาณการส่ งออกของหลายประเทศโดยเฉพาะในภูฎมิ ภ าคเอเชี ย มี สั ญญาณการฟื้ น ตั ว ชั ด เจนขึ้ น
แต่ปัญหาโครงสร้างการค้าโลกที่ยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในระยะข้างหน้าทําให้ปริมาณการค้าโลก
และปริมาณการส่งออกของหลายประเทศอาจไม่กลับไปขยายตัวสูงเท่ากับในอดีต โดยเฉพาะมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นความเสี่ยงที่ไทยและหลายประเทศให้ความสําคัญ จําเป็นต้องติดตามและ
หามาตรการรั บ มื อ กั บ ผลกระทบในระยะข้ า งหน้ า จากการต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ การแข่ ง ขั น และรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตาม นโยบาย “Thailand 4.0” สู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาและทักษะของแรงงานและ
ผู้ประกอบการให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทุกสาขามากขึ้น
จากการวิเคราะห์สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พบในปัจจุบัน พร้อมทั้งทิศทางตาม
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่กล่าวมา แสดงว่าเราจําเป็นต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลใน
ประเทศให้ มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ําไปสู่การใช้ความรู้และความชํานาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากที่ ทราบกั น ดี แล้ ว ว่ า คนคื อ ศู น ย์ กลางของการพั ฒ นา การสร้ า งคนให้ มีวิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้
มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม จําเป็นต้องพัฒนา
ด้ ว ยการศึ ก ษา จากแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 12 มี ก ารกํ าหนดยุ ทธศาสตร์ แ ละ
วางเป้าหมายที่ต้องการพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ที่มุ่งหวังให้กําลังคนสามารถผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและ
ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในยุคนี้คือการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ยุคดิจิทัล การแข่งขัน การประกอบธุรกิจต่าง ๆ มีการอาศัยดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือสําคัญ การปรับเปลี่ยน
ไปสู่ยุคดิจิทัลนี้จําเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยกําลังคนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพราะระบบดิจิทัลต้องอาศัยไฟฟ้า
ดั งนั้ น การออกแบบวิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อให้ ไ ด้ ร ะบบที่ มีเ สถี ย รภาพ ความมั่ น คง ปลอดภั ย ประหยั ดพลั ง งาน
ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ดังนั้นการผลิตกําลังคนไว้รองรับการทํางานกับระบบดิจิทัล ออโตเมชัน และ
ไอโอทีเพื่อตอบสนองในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงสําคัญยิ่ง จากความคาดหวังของสังคมที่ต้องการครู
ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ส่ ง ผลให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต ครู
การกําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพโดยคุรุสภา และเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพครูเป็น 5 ปี โดยผู้
ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีใบอนุญาตฯ โดยคาดหวังว่าจะได้คนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครูเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอื่นที่ไม่มีเป้าหมายหลักในการเป็นครูมีความยุ่งยากหรือไม่มีโอกาสในการบรรจุ
เป็นครู ดังนั้นสถานศึกษาที่ผลิตครูจําเป็นจะต้องยึดกรอบในการผลิตให้เป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐาน
ของการผลิตครู อีกทั้งครูที่ต้องมีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมไฟฟ้า กําหนดให้ครูต้องอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งล้วนเป็นวิชาชีพ
ควบคุม ที่จําเป็นต่อการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่ก้าวเข้าสู่การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีมาตรฐาน
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพั ฒนาหลั ก สู ต รและความเกี่ ยวข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ต้องแข่งขันกับเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ
พั ฒ นาทางด้ านสั งคมและวั ฒ นธรรม จึ งมี ความจํ าเป็ น ที่ ต้องพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพความ
เป็นจริง เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว โดยการผลิตบุคลากรทางด้านครุศาสตร์ไฟฟ้าเพื่อเป็นผู้สอนและฝึก
แรงงานด้านอาชีวศึกษาของชาติที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรทางด้านครุศาสตร์ไฟฟ้าสอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
เศรษฐกิจของประเทศ ดําเนินการวิจัยพัฒ นาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีว ะ เทคนิคศึกษา และ
อุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาเป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัย
หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลักการคํานวณเชิงตัวเลข และหลักการพื้นฐานทางด้านการศึกษา จึงต้องมี
ความสัมพันธ์กับสาขาอื่น ๆ ทั้งในคณะและต่างคณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สนับสนุนการสอนวิชาทางภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมทั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านการศึกษา
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ได้ใช้รายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ เหมือนกับทุกหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนั้น นักศึกษาจากภาควิชาอื่นสามารถเข้ามา
เรียนร่วมกับนั กศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้ ส่วนรายวิช าอื่นในหมวดวิชาเฉพาะที่ เปิดสอนอยู่ใน
หลักสูตร หากนักศึกษาที่มีความสนใจจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น สามารถเข้ามาเรียนได้ ทั้งนี้การเลือก
เรียนวิชาดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในหลักสูตร และตรงตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาอื่นในกรณีวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไป ทั้งในด้านการจัดตารางเรียนและการสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีอาจารย์พิเศษสอนในบางวิชา จะเป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการคิดภาระงานในหลักสูตรใช้
หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มี ค วามมุ่ ง มั่ น ผลิ ต วิ ศ วกรไฟฟ้ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และการศึ ก ษา พั ฒ นา
อุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ
ในการวิ เคราะห์ ออกแบบทางวิ ศวกรรมไฟฟ้ า และบริ ห ารจั ดการงานด้ านไฟฟ้ าได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
มี ความสามารถในการสื่ อสารและทํ างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่นได้ เป็ น อย่ างดี รวมทั้ งมี ทักษะในการสอนงาน หรื อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบและ
บริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีทักษะในการฝึกอบรมและการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ที่สามารถสอนในสถานศึกษาได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีพื้นฐาน ส่งเสริมการทําวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกของความเป็นไทย คํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
1) สร้างวิศวกรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความสามารถในทางปฏิบัติ
2) สร้างครูที่มีความสามารถด้านการสอนและการใช้สื่อในสถานศึกษา
3) สร้างนักฝึกอบรมที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถาน
ประกอบการ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- หลักสูตรใหม่
- พั ฒ นาหลั กสู ต รตามมาตรฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการ
คุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี สาขา
ศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
วิศวกรรมศาสตร์
ข้อกําหนดของสํานักงาน
- พัฒ นาหลั กสู ตรตามข้ อกํ าหนด
คณะกรรมการการอุดม
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ศึกษา โดยเป็นที่ยอมรับ
การอุดมศึกษา สภาวิศวกร และ
จากสภาวิศวกร และคุรุสภา
มาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพครู
ของคุรุสภา
- ติ ด ตามประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร
อย่างสม่ําเสมอ
- หลักสูตรใหม่ให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
กับความต้องการของธุรกิจ
ความต้องการของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมด้าน
การด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิต
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาความต้องการของ
สถานประกอบการ
- พัฒนาบุคลากรในด้านการ - สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
- ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์
เรียนการสอน การวิจัย และ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ประจําภาควิชา
การให้บริการวิชาการ เพื่อ
อย่างสม่ําเสมอ
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
ให้มีประสบการณ์จากการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
อาจารย์ประจําภาควิชา
นําความรู้ทางวิศวกรรม
การสอนให้ทํางานวิจัย และ
- ใบรับรองความเชี่ยวชาญ หรือ
ไฟฟ้าไปปฎิบัติงานจริง
บริการวิชาการแก่องค์กร
ใบประกอบวิชาชีพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ภายนอก
เรียนการสอน
- อาจารย์สายวิชาชีพต้องมีความ
เชี่ยวชาญหรือมีใบรับรอง
วิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ สํ า หรั บ ระเบี ย บอื่ น ๆ
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จํานวน 1 ภาค ภาคละ 6 สัปดาห์ โดยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
กําหนดให้มีร ะยะเวลาและจํานวนหน่ว ยกิ ตเที ยบเคี ย งกันได้ กับ การศึ กษาภาคปกติ ทั้งนี้ ให้ ขึ้นอยู่ กับ การ
พิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาเท่ากับ 5 ปีการศึกษา โดยให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา หรือ
เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
หรือ
2.2.2 เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายสามั ญ สายวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
2.2.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือ
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2.2.4 สํ าหรั บ ผู้ที่ไม่เข้ าเกณฑ์ดังกล่ าวให้ อยู่ ในดุล ยพินิ จ ของคณะกรรมการประจําหลักสู ตรของ
ภาควิชา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2561 2562 2563 2564 2565 2566
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
90
90 90 90
90 90
ชั้นปีที่ 2
90 90 90
90 90
ชั้นปีที่ 3
90 90
90 90
ชั้นปีที่ 4
90
90 90
ชั้นปีที่ 5
90 90
รวม
90 180 270 360 450 450
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
90 90
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564

2565

2566

ค่าลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์
3,484,500 3,800,000 4,200,000 4,600,000 5,000,000 5,400,000
ค่าสารสนเทศ
งบประมาณเงินรายได้
3,578,970 3,600,000 3,650,000 3,700,000 3,750,000 3,800,000
ที่ได้รับจัดสรร
รวมรายรับ
7,063,470 7,400,000 7,850,000 8,300,000 8,750,000 9,200,000
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุนการวิจัย
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2561

2562

22,800,000
1,500,000
250,000
1,000,000
500,000
26,050,000

24,396,000
1,500,000
300,000
1,000,000
500,000
27,696,000

26,050,000
90

ปีงบประมาณ
2563
2564

2565

2566

29,886,149
1,500,000
300,000
1,000,000
500,000
33,186,149

31,978,000
1,500,000
300,000
1,000,000
500,000
35,278,000

27,696,000 29,403,720 31,230,980 33,186,149
180
270
360
450
(ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาเต็มเวลา จํานวน 151,611.00 บาท)

35,278,000
450

26,103,720
1,500,000
300,000
1,000,000
500,000
29,403,720

27,930,980
1,500,000
300,000
1,000,000
500,000
31,230,980

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) วิชาบังคับ
22 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
65 หน่วยกิต
ก. วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
ข. วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
44 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
38 หน่วยกิต
ก. แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
- วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
13 หน่วยกิต
ข. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
13 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาการศึกษา
46 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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185 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

149 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

มคอ.2
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
22 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
080103001
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103016
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิด
สอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
020003103
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
- วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
020003105
การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Basic Photography)
หรื อเลื อกเรี ย นจากรายวิ ช าในกลุ่ มวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
030953115
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
080303601
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080203905
เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรื อ เลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในกลุ่ มวิ ช าสั งคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
080303501
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502
วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
2) วิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
020003101
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
020003123
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
(Professional Ethics)
080303201
การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
080303603
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
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080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
149 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
65 หน่วยกิต
ก. วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 หน่วยกิต
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ข. วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
020253001 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
020253002 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
020253003 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
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44 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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020253004
020253005
020253006
020253007
020253008
020253009
020253010
020253011
020253012
020253013
020253014
020253015
020253016
020253017
020253018

วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Fields)
ระบบควบคุม
(Control Systems)
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instrumentation and Measurement)
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instrumentation and Measurement Laboratory)
การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล
(Digital and Logic Circuit Design)
ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล
(Digital and Logic Circuit Design Laboratory)
ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller)
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1
(Electrical Engineering Practice I)
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 2
(Electrical Engineering Practice II)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics Laboratory)
ปฏิบัติการระบบควบคุม
(Control System Laboratory)
ศึกษาโครงงานและสัมมนา
(Project Study and Seminar)
โครงงานพิเศษ
(Special Project )
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(0-6-2)
3(0-6-2)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(0-6-3)
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2) กลุ่มวิชาชีพ
38 หน่วยกิต
ให้เลือกเพียงแขนงวิชาเดียวจากแขนงวิชาต่อไปนี้
ก. แขนงวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
- วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
020253101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machines)
020253102 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machine Laboratory)
020253103 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
020253104 ระบบไฟฟ้ากําลัง
(Electrical Power System)
020253105 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
(Electrical Safety)
020253106 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
(Power System Protection)
020253107 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
(Energy Conservation and Management)
020253108 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
(Power Electronics)
020253109 โรงต้นกําลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า
(Power Plants and Substations)
- วิชาเลือก
13 หน่วยกิต
020253201 การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Control)
020253202 วิศวกรรมการซ่อมบํารุง
(Maintenance Engineering)
020253203 การจัดการทางอุตสาหกรรม
(Industrial Management)
020253204 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robotic and Automation Engineering)
20

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

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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020253205
020253206
020253207
020253208
020253209
020253210
020253211
020253212
020253213
020253214
020253215
020253216
020253217

เทคนิคการออปติไมซ์เบื้องต้นสําหรับระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
(Introduction to Optimization Techniques for Power System)
เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
3(2-3-5)
(Advanced Electrical Machines )
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(2-3-5)
(Electric Drives)
การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
(Electrical Engineering Drawing)
ระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
(Fuzzy System and Artificial Neural Network)
การผลิต การส่งจ่าย และการจําหน่ายไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3(3-0-6)
(Sensors & Transducers)
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิศวกรรมวัสดุทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Materials)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
ปฏิบัติการไฟฟ้ากําลังขั้นสูง
1(0-3-1)
(Advanced Electric Power Laboratory)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Power and Control Engineering)
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ข. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
020253301 ข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Lines)
020253302 การสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communication)
020253303 หลักการสื่อสาร
(Principles of Communicaiton)
020253304 สื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
020253305 วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
020253306 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
020253307 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Networking)
020253308 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
020253309 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
(Telecommunication System Laboratory)
- วิชาเลือก
13 หน่วยกิต
020253401 การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Applications)
020253402 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
(Advanced Electronic Engineering)
020253403 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
(Advanced Electronic Engineering Laboratory)
020253404 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Circuit Design)
020253405 ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Circuit Design Laboratory)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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020253406
020253407
020253408
020253409
020253410
020253411
020253412
020253413
020253414

คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Wave and Field)
ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง
1(0-3-1)
(Advanced Telecommunication System Laboratory)
ระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Systems)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Numerical Methods for Engineering)
การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Communication)
การสื่อสารแถบกว้าง
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Electronic and Telecommunication Engineering)

3) กลุ่มวิชาการศึกษา
46 หน่วยกิต
020003221 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teacher Profession)
020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
020003224 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
020003226 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
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020003227
020003228
020003229
020003230
020003231
020003232
020003233
020003234

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
(Innovation and Instructional Media)
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
การจัดการคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Management)
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice I)
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)
ฝึกปฏิบัติการสอน 3
(Teaching Practice III)
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
(Teacher Profession Practice in Educational Institute I)
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
(Teacher Profession Practice in Educational Institute II)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(0-6-4)
3(0-6-4)
6(0-18-6)
6(0-18-6)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
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มคอ.2
3.1.4 แผนการศึกษา

รหัสวิชา
020003221
020253001
020253008
020253013
040313005
040313006
040203111
08xxxxxxx

- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teacher Professional)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instrumentation and Measurement)
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1
3(0-6-2)
(Electrical Engineering Practice I)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
รวม
22(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสวิชา
020003223
020253009
020253014
040113001
040113002
040313007
040313008
040203112
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Instrumentation and Measurement Laboratory)
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 2
3(0-6-2)
(Electrical Engineering Practice II)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(x-x-x)
(Physical Education Elective Course)
รวม
21(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสวิชา
020003224
020253003
020253004
020253005
020253010
040203211
020003103
xxxxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuits)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital and Logic Circuit Design)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
1(x-x-x)
(General Education Elective Course)
รวม
22(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสวิชา
020003225
020003227
020253002
020253006
020253007
020253011
020253015
xxxxxxxxx
08xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล
1(0-3-1)
(Digital and Logic Circuit Design Laboratory)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1(0-3-1)
(Engineering Electronics Laboratory)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
1(x-x-x)
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
รวม
21(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม

รหัสวิชา
020003228
020003230
020253012
020253016
xxxxxxxxx
08xxxxxxx
020253101
020253105

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
(Microcontroller)
ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
(Control System Laboratory)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(x-x-x)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Machines)
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Safety)
รวม
22(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม

รหัสวิชา
020003229
020003231
xxxxxxxxx
020253102
020253108
020253109
0202xxxxx

0202xxxxx

xxxxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-4)
(Teaching Practice II)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Machine Laboratory)
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
โรงต้นกําลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Power Plants and Substations)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
1(x-x-x)
(Power system and control System Engineering
Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
3(x-x-x)
(Power system and control System Engineering
Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม
22(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม

รหัสวิชา
020003226
020003222
020003232
020253017
020253103
020253104
0202xxxxx

0202xxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-4)
(Teaching Practice III)
ศึกษาโครงงานและสัมมนา
1(0-3-1)
(Project Study and Seminar)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
ระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power System)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
3(x-x-x)
(Power system and control System Engineering
Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
3(x-x-x)
(Power system and control System Engineering
Elective Course)
รวม
22(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม

รหัสวิชา
020253018
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
020253106
020253107
0202xxxxx

xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project )
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
(Power System Protection)
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
3(x-x-x)
(Power system and control System Engineering
Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
รวม
21(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
6(0-18-12)
(Teacher Profession Practice in Educational Institute I)
รวม
6(0-18-12)

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020003234 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
6(0-18-12)
(Teacher Profession Practice in Educational Institute II)
รวม
6(0-18-12)

33

มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสวิชา
020003228
020003230
020253012
020253016
xxxxxxxxx
08xxxxxxx
020253301
020253308

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
(Microcontroller)
ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
(Control System Laboratory)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(x-x-x)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
ข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
(Communication Network and Transmission Lines)
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
รวม
22(x-x-x)
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- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสวิชา
020003229
020003231
xxxxxxxxx
020253303
020253307
020253309
0202xxxxx

0202xxxxx

xxxxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-4)
(Teaching Practice II)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking)
ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
1(0-3-1)
(Telecommunication System Laboratory)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1(x-x-x)
(Electronics and Telecommunication Engineering
Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(x-x-x)
(Electronics and Telecommunication Engineering
Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม
22(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสวิชา
020003226
020003222
020003232
020253017
020253302
020253305
0202xxxxx

0202xxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-4)
(Teaching Practice III)
ศึกษาโครงงานและสัมมนา
1(0-3-1)
(Project Study and Seminar)
การสื่อสารแบบดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Communication)
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(x-x-x)
(Electronics and Telecommunication Engineering
Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(x-x-x)
(Electronics and Telecommunication Engineering
Elective Course)
รวม
22(x-x-x)
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มคอ.2
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัสวิชา
020253018
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
020253304
020253306
0202xxxxx

xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project )
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
สื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(x-x-x)
(Electronics and Telecommunication Engineering
Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
รวม
21(x-x-x)
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- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
6(0-18-12)
(Teacher Profession Practice in Educational Institute I)
รวม
6(0-18-12)

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020003234 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
6(0-18-12)
(Teacher Profession Practice in Educational Institute II)
รวม
6(0-18-12)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชาทางการศึกษา
020003101

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
องค์ประกอบและการทํางานของคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติ การใช้
งานเบื้องต้นของโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา การจัดทําเอกสารรายงาน การคํานวณ การนําเสนองาน
และการปรับแต่งภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต และการสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา
จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
Computer components and its operation, installing the operating system,
application program for education, word processing, computation, presentation and digital
photo program; Introduction to the Internet and search for education, ethics in using
computers and information systems.
020003103

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะของตัวแปลภาษา
การแก้ ปั ญหาด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ขั้ น ตอนการออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมด้ ว ยภาษาระดั บ สู ง
การสร้ างและการเรี ย กใช้ ฟัง ก์ ชั น การประมวลผลแฟ้ ม ข้ อ มู ล การทดสอบและการแก้ ไ ขข้ อ ผิ ดพลาดใน
โปรแกรม
Computer structure and components, programming complier and translator;
problems solving by computer programming; process of designing and developing
applications with high-level language programming; creating and calling functions; data
processing; testing and correcting errors in a program.
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020003105

การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Basic Photography)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดองค์ประกอบของภาพ ชนิดของกล้องถ่ายภาพ วิธีการใช้และการบํารุงรักษากล้องและ
ภาพ เลนส์ถ่ายภาพประเภทต่างๆ อุปกรณ์เสริมสําหรับการถ่ายภาพ ค่าความไวแสงและ ค่าความสมดุลของ
แสงสีขาว การวัดแสงและการจัดแสง เทคนิคการปรับตั้งกล้องเพื่อการถ่ายภาพประเภทต่างๆ
Composition of image, types of camera, usage and maintenance of camera,
lens types, accessories for photography, ISO sensitivity and white balance, metering and
lighting, techniques of photography; techniques in camera setting for various types of
photography.
020003123

จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
(Professional Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จริยธรรมสัมพันธ์ มิติของจริยธรรม ทฤษฎีจริยธรรม จริยธรรมและองค์กร จรรยาบรรณแห่ง
วิ ช าชี พ จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบการ ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละความภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้ ป ระกอบการและผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
จรรยาบรรณและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
Relative Ethics, dimensions of ethics, ethics theory, ethics and institutions,
professional ethics, entrepreneur ethics, loyalty and honesty in the workplace, responsibility
of entrepreneur and profession, ethical profession and conflict resolution, ethics and
environment in The Workplace.
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020003221

หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ าคั ญของวิ ช าชี พครู บทบาทหน้ าที่ ของครู คุ ณลั กษณะของครู ที่ดี และมาตรฐาน
วิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด การสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมู ล
ข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละ
ให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Importance of the teaching profession; roles and functions of teacher; good
teacher characteristics and teaching profession standard; teacher spirit; laws related to
teacher and teacher profession; good governance; honorable; moral and ethics of teaching
profession, ethics of teaching profession as prescribed by the Teacher Council of Thailand;
academic advancement and teaching profession development; knowledge management of
teaching profession; course content and teaching strategy development for enhancing
students in analysis, synthesis and creation; seeking and using knowledge information to
cope with change; interaction between teacher and students for enhancing student
potential development; good performance of teacher spirit; public consciousness; social
sacrifice; and profession ethics performance.
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020003222

ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญา
การอาชี ว ศึ กษา หลั กการ แนวคิ ด และกลวิ ธี การจั ดการศึ กษาเพื่ อเสริ มสร้ างการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และการ
ประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
หลักการแนวคิดและรูปแบบในการจัดทําหลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตร และการ
จัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาการนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร
และนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
Philosophy; concepts and theories in education; religion; economy; society
and culture; vocational philosophy; principles; concepts and education management
strategy for sustainable development and its application for vocational institute
development; education analysis for sustainable development; concepts and forms of
curriculum preparation; competency based curriculum; curriculum analysis and preparation;
vocational and technical curriculum development; curriculum implementation; curriculum
evaluation and its usage for curriculum improvement.
020003223

ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ าคั ญและธรรมชาติ ของภาษาไทย วัฒนธรรมไทยที่ อยู่ ในภาษาและวรรณคดี ไทย
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง บนพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
Importance and nature of Thai language; Thai culture in language and literature; Thai
grammar rules and usages listening; speaking; reading and writing skills for effective
communication; Thai language skills for proper communication on the basis of cultural and
peaceful coexistence; application of Thai language and culture on teacher profession.
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020003224

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนา
บุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ การถ่าย
โอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิดด้านจิตวิทยา การ
วางแผนและการออกแบบการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา การให้คําแนะนําช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
Fundamental psychology and human development psychology;
individualization; personal development; learning psychology and education psychology;
basic form of learning; principles of learning; knowledge transfer; organization culture and
learning; wisdom and learning; application of psychological concepts; planning and learning
design; guidance and counsel psychology; recommending learners for better quality of life;
psychology for understanding and supporting students to reach their full learning potential.
020003225

วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู้ แ ละนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลจริ ง การจั ด การเรี ย นรู้ และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่ อการเรีย นรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ และขั้ นตอนการสอน การนํ าเข้ าสู่ บทเรี ยน การให้ เนื้ อหา
การประยุกต์ใช้และ การประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ได้ การสร้างบรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนในสถานศึกษา
Learning theories and teaching principles; teaching in theory and practice;
principles; concepts and guidelines for lesson plan preparation and implementation; learning
management and learning environment; learning process and teaching sequence;
motivation; information; application and progress evaluation of knowledge; classroom
administration; classroom learning integration; theory and learning management model for
analytical and creative thinking including problem solving; creating friendly environmental
classroom for learner achievement; learning center development.
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020003226

การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางด้านอาชีวะ และเทคนิค
ศึกษา การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย
Principles; concepts and educational research methodology; vocational and
technical educational researches; usage and production of research to improve learning;
research proposal writing; research conceptual framework; related literature and research
review; research instrument; introduction to research statistic software for data analysis;
writing research report; research result usage for teaching and learning process; research for
learning and student development; research ethics.
020003227

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ กษา
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบ และพัฒนาสื่อการสอนทางด้านอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร
Definition and importance of instructional media; innovation and information
technology; communication theory; principles; concepts; designing; applying and evaluating
the instructional media; innovation and information technology for learning; content analysis
for design and development of instructional media in vocational and technical education;
applications and evaluation of instructional media; innovation and information technology
for learning; information technology and applications for communication.
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020003228

การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การ
สร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ปฏิบัติการ
วัดและประเมินผล และการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
Importance of educational measurement and evaluation; principles, concepts
and guidelines for learning measurement and evaluation; objective analysis for educational
measurement and evaluation; creating tools for measurement and evaluation; basic statistic
for measurement and evaluation in education; measurement and evaluation practice and
usage of evaluation results for learner improvement.
020003229

การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบ
และขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ เพื่อ
พัฒนาการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
Definition and importance of education quality assurance; principles,
concepts and guidelines concerning educational quality management; standards and
elements of education quality assurance; forms and procedures for education quality
assurance; quality evaluation proceeding of learning activity; self-assessment report
preparation; usage of educational quality assessment for learning quality improvement and
for continuity development of educational quality management.
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มคอ.2
020003230

ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
Prerequisite : 020003225 Teaching Methods in Vocational
and Technical Education
020003227 Innovation and Instructional Media
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบใบเนื้อหา
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบและผลิตสื่อการสอน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การฝึก
ทั ก ษะการถ่ า ยทอดพื้ น ฐาน และเทคนิ ค การถ่ า ยทอดเนื้ อ หาวิ ช า การฝึ ก การสอนแบบจุ ล ภาค (Micro
Teaching) ในสถานการณ์จําลองภายใต้การให้คําปรึกษาแนะนํา และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศประจํากลุ่ม
Lesson plan preparation for a variety of teaching purposes; design of
information sheets; exercises; tests and examination; teaching media design and production;
class teaching observation; skill training basic transfer and content transfer technique;
simulation of micro-teaching practice under supervision and adjustment from group advisors.
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มคอ.2
020003231

ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-4)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
Prerequisite : 020003228 Educational Measurement
and Evaluation
020003230 Teaching Practice I
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทําแผน
บทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ และสื่อ
การสอนการวางแผนการสอน เทคนิคการสอน และการแก้ปัญหาขณะทําการสอน การทดลองสอนวิชาทฤษฎี
ในสถานการณ์จํ าลอง และการฝึกสอนในสถานการณ์จ ริง การสอบภาคปฏิ บัติ การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
Theoretical teaching practice in vocational and technical education; lesson
plan preparation for self-education learners knowledge caution; design of information
sheets; exercises; tests; examination and teaching media; lesson planning; teaching
techniques and problem solving when teaching; simulation of theoretical teaching practice
and real situations practice; practical examinations; examination checking; scoring and
grading; analysis and teaching evaluation; research to resolve learner s’ problems and
professional teacher development.
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มคอ.2
020003232

ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-4)
(Teaching Practice III)
วิชาบังคับก่อน : 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
Prerequisite : 020003231 Teaching Practice II
การฝึ กปฏิ บั ติการสอนรายวิ ช าประลองหรื อปฏิ บั ติการโรงงาน ในสาชาวิ ชาอาชีว ะและ
เทคนิคศึกษา การจัดทําแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบชุดการสอนวิชาประลอง
หรือปฏิบัติการโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบและอุปกรณ์ช่วยสอน การวางแผน การสอน เทคนิคการสอน
การแก้ปัญหาขณะทําการสอน การทดลองสอนวิชาประลองหรือการปฏิบัติการโรงงานในสถานการณ์จําลอง
และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผล
การเรียนการวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพ
Laboratory teaching practice or workshop practice in vocational and technical
education; lesson plans preparation for self-education learners; design of laboratory or
workshop practice instruction set; worksheet; tests and teaching media; lesson plans;
teaching techniques and problem solving during teaching; simulation of laboratory teaching
practice or workshop practice and real situation practice; practical examination; examination
checking; scoring and grading; analysis and teaching evaluation; research to resolve learner s’
problems and professional teacher development.
020003233

ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
6(0-18-6)
(Teacher Profession Practice in Educational Institute I)
วิชาบังคับก่อน : 020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
Prerequisite : 020003232 Teaching Practice III
การปฏิ บั ติ การวิ ช าชี พครู ในสถานศึ กษา เพื่ อฝึ ก ทั กษะการจั ดการเรี ย นรู้ การประเมิ น
ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่ได้รับ
มอบหมายในสาขาวิ ช าอาชี ว ะและเทคนิ ค ศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย การวั ด และการ
ประเมินผล เพื่อนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
Teacher profession practice in vocational institute for learning management
skill practice; evaluation; improvement and conducting research for student development in
vocational and technical education and performing other assigned tasks; learning assessment
and evaluation for learner development; research study for learner development and
learning or knowledge sharing in education seminar.
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มคอ.2
020003234

ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
6(0-18-6)
(Teacher Profession Practice in Educational Institute II)
วิชาบังคับก่อน : 020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
Prerequisite : 020003233 Teacher Profession Practice in Educational
Institute I
การปฏิ บั ติ การวิ ช าชี พครู ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ กทั กษะการจั ดการเรี ย นรู้ การประเมิ น
ปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่ได้รับ
มอบหมายในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษาและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและประเมินผล
เพื่อนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษาต่อเนื่องจากปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
Teacher profession practice in vocational institute for learning management
skill practice; evaluation; improvement and conducting research for student development in
vocational and technical education; performing other assigned tasks; learning assessment
and evaluation for learner development; research study for learner development and
learning or knowledge sharing in education seminar following from teacher profession
practice in vocational institute I.
020253001

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานงานเขียนแบบและมาตรฐานการเขียนแบบ งานเขียนตัวเลขและตัวอักษร การเขียน
รูปทรงเรขาคณิต การฉายภาพ การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดเผื่อ ภาพตัด
การเขี ย นภาพเกลี ย ว ภาพช่ ว ย การเขี ย นภาพมื อ เปล่ า การเขี ย นแบบภาพประกอบแยกชิ้ น และภาพ
ประกอบรวม พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Basic drawing and drawing standard; lettering and font; orthographic
projection; orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and tolerancing;
sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and assembly drawings;
basic computer-aided drawing.
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มคอ.2
020253002

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบแรง แรงลัพธ์ สภาวะสมดุล แรงกระจายและของไหลสถิต จลนศาสตร์และพลศาสตร์
ของอนุ ภ าคและวั ต ถุ ที่ มี รู ป ทรงแน่ น อน กฎการเคลื่ อ นที่ ข้ อ ที่ ส องของนิ ว ตั น งานและพลั ง งาน การดล
และโมเมนตัม
Force systems; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of
particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and
momentum.
020253003

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ของ
กลุ่มวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสลายตัว
ของวัสดุ
Study of relationship between structures, properties, production processes
and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and
composites; mechanical properties and materials degradation.
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มคอ.2
020253004

วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
คํ า จํ า กั ด ความและหน่ ว ย องค์ ป ระกอบวงจรไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ โ นดและเมธ ทฤษฎี
วงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา และตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม กฎของเดอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีวางซ้อน
ทฤษฏีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรอันดับ 1 และวงจรอันดับ 2 เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรกําลังไฟฟ้า
กระแสสลับ ระบบวงจรสามเฟส
Definition and unit; circuit elements; node and mesh analysis; circuit
theorems; resistance, inductance, and capacitance; Ohm’s law; Kirchoff ‘s law; superposition
theorem; Thevenin ’s theorem and Norton ‘s theorm; first and second order circuits; phasor
diagram; AC power circuits; three-phase systems.
020253005

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะทางกระแส แรงดัน และความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจร BJT,MOS,CMOS และ BICMOS ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้
งานโมดูลแหล่งจ่ายกําลัง
Semiconductor devices; current, voltage and frequency characteristics;
analysis and design of diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS
transistor circuits; operational amplifier and its applications; power supply module.
020253006

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III
สนามไฟฟ้ าสถิ ตย์ ตัวนํ าและไดอิ เล็ กตริ ก การเก็ บประจุ การพาและการนํ ากระแสไฟฟ้ า ความ
ต้านทานสนามแม่เหล็กสถิตย์ วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลลล์
Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and
conduction currents; resistance, magnetostatic fields, magnetic materials; inductance; timevarying electromagnetic fields; Maxwell’s equations.
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มคอ.2
020253007

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจําลองระบบในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี่ แบบจําลองไดนามิกส์และผลตอบสนองทางไดนามิกส์ของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบ
อันดับสอง การควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด การควบคุมแบบป้อนกลับย้อนกลับและความไว ชนิดของการ
ควบคุมแบบป้อนกลับ หลักการและเกณฑ์เสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ
Mathematical models of systems; transfer function; system models on time
domain and frequency domain; dynamic models and dynamic responses of systems; first
and second order systems; open-loop and closed-loop control; feedback control and
sensitivity; types of feedback control; concepts and conditions of system stability, methods
of stability test.
020253008

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instrumentation and Measurement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจัดแบ่งประเภทของเครื่องวัดและลักษณะสมบัติ
การวิ เ คราะห์ ก ารวั ด การวั ด กระแสและแรงดั น ในไฟฟ้ า กระแสสลั บ และกระแสตรงโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด
แบบแอนะลอกและดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟ้า ตัวประกอบกําลังและพลังงาน การวัดความต้านทาน ความนํา
ความจุ การวั ดความถี่ และคาบ สั ญ ญาณรบกวน ทรานสดิ ว เซอร์ และการปรั บ เครื่ อ งมื อ วั ด เข้ า สู่ ภ าวะ
มาตรฐาน
Units and standard of electrical measurement; instrument classification and
characteristics; measurement analysis; measurement of DC and AC current and voltage using
analog and digital instruments; power, power factor, and energy measurement;
measurement of resistance, inductance, capacitance; frequency and period/time-interval
measurement; noises; transducers; calibration.
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มคอ.2
020253009

ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Instrumentation and Measurement Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020213008 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Prerequisite : 020213008 Electrical Instrumentation and Measurement)
การประลองเกี่ยวกับการวัดไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อบรรยายในวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตาม
เนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความ
ประพฤติเรียบร้อย
Laboratory in electrical measurement which correlate with electrical
measurement subject; Training provides students with the skills to use technology to
measure electrical quantities properly in accordance with the course. This course is mainly
supported the students in term of critical thinking, have a thoughtfulness to solve problems,
be responsibility for their job or their duties, and be good behavior.
020253010

การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital and Logic Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบตัวเลขและคณิตศาสตร์บูลีน ลอจิกเกท การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรลอจิก
วงจรรวมและการประยุ ก ต์ วงจรเข้ า รหั ส และวงจรถอดรหั ส มั ล ติ เ พลกเซอร์ และ ดี มั ล ติ เ พลกเซอร์
วงจรมัลติไวเบรเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรเรียงลําดับสัญญาณแบบพ้องจังหวะและไม่พ้อง
จังหวะ โปรแกรมเมเบิลลอจิกอาร์เรย์และการประยุกต์ สัญญาณรบกวนในระบบดิจิทัล
Number systems and boolean algebra; logic gate; analysis and design of
digital circuit; integrated circuit and application; encoder circuit and decoder circuit,
multiplexer and demultiplexer; multivibrator circuit; analysis and design of asynchronous
and synchronous sequential circuit; programmable logic array and application; noise in digital
system.
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มคอ.2
020253011

ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล
1(0-3-1)
(Digital and Logic Circuit Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020213009 ปฏิบัติการวัดทางไฟฟ้า
020213010 การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล
Prerequisite : 020213009 Electrical Measurement Laboratory
020213010 Digital and Logic Circuit Design
หัวข้อในการทดลอง จะพิจารณาหัวข้อและรายละเอียดตามหัวข้อในการออกแบบวงจรลอจิก
และดิจิทัล ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตาม
เนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความ
ประพฤติเรียบร้อย
Topics in this Laboratory depend on course description of digital and logic
circuit design. Training provides students with the skills to use technology to measure
electrical quantities properly in accordance with the course. This course is mainly supported
the students in term of critical thinking, have a thoughtfulness to solve problems, be
responsibility for their job or their duties, and be good behavior.
020253012

ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
(Microcontroller)
วิชาบังคับก่อน : 020003103 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
Prerequisite : 020003103 Computer and Programming
สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรม
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่ ว ยความจํ า หน่ ว ยอิ น พุ ตและหน่ ว ยเอาต์ พุ ต พื้ นฐานไดอะแกรม ชุ ดคํ าสั่ ง
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาซี การพัฒนาโปรแกรม การอินเตอร์รัพ ตัวนับ
ตัวจับเวลา ห้วงเวลาการทํางานและสัญญาณควบคุม การเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายนอกผ่านหน่วยส่งและรับข้อมูล
พื้นฐาน การแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิทัลและการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะลอก
Microcomputer architecture; microprocessor architecture; microcontroller
architecture; memory unit; input unit and output unit; basic diagram; instruction set;
assembly programming; C programming; program development; interrupt; counter; timmer;
cycle of operation and signal control; interfacing with external perphiperal via basic output
and basic input; analog to digital conversion and digital to analog conversion.
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มคอ.2
020253013

ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1
3(0-6-2)
(Electrical Engineering Practice I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ฝึ ก ปฏิ บั ติก ารขั้ น พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ งานวิ ศวกรรมไฟฟ้ า และงานปฏิ บั ติ ที่เ กี่ ย วข้ องกั บ งาน
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้ทักษะพื้นฐาน การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน การร่างแบบ การตะไบ การเลื่อย การเจาะ
การเจาะรูฝังหัวสกรู การผายปากรู การรีมเมอร์ การเจาะรูทําเกลียว การทําเกลียวด้วยมือ การบัดกรี การทํา
และพันหม้อแปลงไฟฟ้า การประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ ความละเอียด
รอบคอบ มีวินัยในการทํางาน
Basic electrical engineering practice and practical working related to electrical
engineering by using basic skills of instrument usage; drafting; filing; sawing; drilling;
counterboring; reaming; countersinking; tapping; soldering; transformer winding; printed
circuit board assembly; systematical planning; circumspection; work discipline.
020253014

ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 2
3(0-6-2)
(Electrical Engineering Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020213013 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1
Prerequisite : 020213013 Electrical Engineering Practice I
ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมไฟฟ้า การเดินสายวงจรควบคุม การพัน
มอเตอร์ งานติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปรั บ อากาศและเครื่ อ งทํ า ความเย็ น งานออกแบบลายวงจรพิ ม พ์ งานทํ า
แผ่นวงจรพิมพ์ การใช้พีแอลซีเบื้องต้น เพื่อฝึกให้นักศึกษามีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ มีความ
ละเอียดรอบคอบและมีวินัยในการทํางาน
Practical working related to electrical engineering; motor control wiring; motor
winding; installation of air conditioning and refrigeration; printed circuit board design and
manufacture; basic of PLC usage; systematical planing, circumspection; work discipline.
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มคอ.2
020253015

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1(0-3-1)
(Engineering Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020253009 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
020253005 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Prerequisite : 020213009 Electrical Instrumentation and Measurement
Laborotory
020253005 Engineering Electronics
การประลองเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ และวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ครอบคลุ มหั ว ข้ อบรรยายในวิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม เน้นในการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร และการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์ชนิด
ต่าง ๆ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตาม
เนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความ
ประพฤติเรียบร้อย
Laboratory in electronic devices and electronic circuits which correlate with
engineering electronic subject emphasized on analysis and application of circuits and
devices. Training provides students with the skills to use technology to measure electrical
quantities properly in accordance with the course. This course is mainly supported the
students in term of critical thinking, have a thoughtfulness to solve problems, be
responsibility for their job or their duties, and be good behavior.
020253016

ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
(Control System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020253007 ระบบควบคุม
Prerequisite : 020253007 Control System
การประลองเกี่ยวกับระบบควบคุมป้อนกลับ ภายใต้หัวข้อบรรยายในวิชาระบบควบคุม ฝึกให้
นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตามเนื้อหาวิชา มี
ทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความประพฤติ
เรียบร้อย
Laboratory experiments on topics covered in Control Systems. Training
provides students with the skills to use technology to measure electrical quantities properly
in accordance with the course. This course is mainly supported the students in term of
critical thinking, have a thoughtfulness to solve problems, be responsibility for their job or
their duties, and be good behavior.
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มคอ.2
020253017

ศึกษาโครงงานและสัมมนา
1(0-3-1)
(Project Study and Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปฏิบัติการศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนแบบเสนอโครงงานโดยใช้
ทฤษฎีการบริหารโครงการ มีการประเมินผลจากการนําเสนอโครงงาน โดยรายงานความก้าวหน้า และการ
สอบต่อคณะกรรมการประจําวิชา
Educational practice and data collection; analysis; design and proposal writing
from project management theory to present the department committee; Proposed project
must be evaluated from the department committee.
020253018

โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาบังคับก่อน : 020253017 ศึกษาโครงงานและสัมมนา
Prerequisite : 020213017 Project Study and Seminar
ปฏิบัติการทําโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานความก้าวหน้า การสอบโครงงานต่อคณะกรรมการประจําวิชา
Practical project for development in area of technical education or electrical
engineering; progress evaluation; progress report; presentation and project examination by
department committee.
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มคอ.2
020253101

เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Machines)
วิชาบังคับก่อน : 020213004 วงจรไฟฟ้า
: 020213006 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
Prerequisite : 020213004 Electric Circuits
020213006 Electromagnetic Fields
วงจรแม่เหล็ก หลักการของการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจร
แม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส หลักการของเครื่องจักรกลหมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา
1 เฟส และ 3 เฟส
Magnetic circuits; principles of electromechanical energy conversion; energy
and coenergy in magnetic circuits; single phase and three phase transformers; principles of
rotating machines; DC machines; AC machines construction; synchronous machines; single
phase and three phase induction machines; protection of machines.
020253102

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Machine Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020253101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Prerequisite : 020213101 Electrical Machines
หั ว ข้ อ การทดลองที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หาของรายวิ ช าเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ที่ เ น้ น ทางด้ า น
หม้อแปลง เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์กระแสตรง เครื่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส มอเตอร์เหนี่ยวนํา
ฝึกให้นักศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตามเนื้อหาวิชา
มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติ
เรียบร้อย
The experiment topics and electrical machine are corresponded.
The contents of this course focus on transformer, DC generator, synchronous generator,
induction motor and principles of electrical measures. Training provides students with the
skills to use technology to measure electrical quantities properly in accordance with the
course. This course is mainly supported the students in term of critical thinking, have a
thoughtfulness to solve problems, be responsibility for their job or their duties, and be good
behavior.
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มคอ.2
020253103

การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
วิชาบังคับก่อน : 020253004 วงจรไฟฟ้า
Prerequisite : 020253004 Electric Circuits
แนวคิดและการวางแผนการออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสและมาตรฐาน แผนการส่ง
จ่ายกําลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล ช่องร้อยสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การคํานวณภาระ
ทางไฟฟ้า การปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรคาปาซิเตอร์แบงค์ การออกแบบวงจร
แสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า รายการโหลด สายป้อน สายเมน ระบบจ่าย
ไฟฟ้าฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร ระบบการต่อลงดิน
Basic design concepts; codes and standards; power distribution schemes;
electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and apparatus; load calculation;
power factor improvement and capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit
design; motor circuit design; load, feeder, and main schedule; emergency power systems;
short circuit calculation; grounding systems for electrical installation.
020253104

ระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้ า งระบบไฟฟ้ า กํ า ลั ง วงจรไฟฟ้ า กระแสสลั บ ระบบเปอร์ ยู นิ ต คุ ณ ลั ก ษณะและ
แบบจํ า ลองของเครื่ อ งกํ าเนิ ด ไฟฟ้ า คุ ณ ลั กษณะและแบบจํ าลองของหม้ อ แปลงไฟฟ้ า พารามิ เตอร์ แ ละ
แบบจํ า ลองของสายส่ ง พารามิ เ ตอร์ แ ละแบบจํ า ลองของสายเคเบิ ล การไหลของกํ า ลั ง ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น
การคํานวณฟอลต์เบื้องต้น
Electrical power system structure; AC power circuits; per unit system;
generator characteristics and models; power transformer characteristics and models;
transmission line parameters and models; cable parameters and models; fundamental of
load flow; fundamental of fault calculation.
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020253105

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อันตรายและการป้องกันภาวะภัยจากไฟฟ้ตามมาตรฐาน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากไฟฟ้า ผลของ
กระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ ไฟฟ้าดูด ศักย์ช่วงก้าว ศักย์สัมผัส การคายจุของไฟฟ้าสถิต การอาร์คและ
การป้องกัน การแยกระบบทางไฟฟ้า ระบบกราวด์ ขอบเขตและการป้องกัน การทดสอบความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า คําแนะนําความปลอดภัยระบบไฟฟ้าแรงต่ําและแรงสูง ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้า
Electrical Hazards and safety measures; causes of electrical accidents and
injuries; electric shock; step and touch potentials; electrostatic discharge (EDS); electrical arc
flash and protection; electrical isolation; practical grounding, bonding and shielding;
electrical safety testing; circuit protection devices; electrical safety guidance for low-voltage
and high-voltage systems; electrical safety in the workplaces.
020253106

การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
(Power System Protection)
วิชาบังคับก่อน : 020253104 ระบบไฟฟ้ากําลัง
Prerequisite : 020253104 Electrical Power System
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังเบื้องต้นในทางปฏิบัติ หม้อแปลงเครื่องวัดและตัวแปรสัญญาณ
อุปกรณ์ป้องกันและระบบการป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการป้องกันความผิดพร่องลงดิน การป้องกัน
แบบผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้ไพลอทรีเลย์ การป้องกัน
มอเตอร์ การป้ องกั น หม้ อแปลงไฟฟ้ าและเครื่ องกํ าเนิ ดไฟฟ้ า การป้องกั น บั ส อุ ป กรณ์ป้ องกั น แบบดิ จิ ทัล
เบื้องต้น
Fundamental of protection practices; instrument transformer and transducers;
protection devices and protection systems; overcurrent and earth fault protection;
differential protection; transmission line protection by distance relaying; transmission line
protection by pilot relaying; motor protection; transformer protection; generator protection;
bus zone protection; introduction to digital protection devices.
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020253107

การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานประสิทธิ ภ าพพลั งงาน หลั กการของประสิ ทธิ ภ าพพลั งงานในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้พลังานอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับระบบแสง
สว่ าง ความร้ อ น ความเย็ น และระบบอากาศ (HVAC) มอเตอร์ อุต สาหกรรม โรงไฟฟ้ าพลั ง งานร่ ว ม
การอนุรักษ์พลังงาน และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
Fundamental of energy efficiency; principle of energy efficiency in building
and industry; load management; laws and regulations of energy conservation; energy
management and analysis in building and industrial; technical aspects to use energy
efficiently in lighting systems, heating and ventilating and air-conditioning (HVAC) systems,
industrial motor; co-generation; energy conservations and economic analysis.
020253108

อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง หลักการของคอนเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์
ชนิดเอซีทูดีซี คอนเวอร์เตอร์ชนิดดีซีทูดีซี คอนเวอร์เตอร์ชนิดเอซีทูเอซี คอนเวอร์เตอร์ชนิดดีซีทูเอซี
Characteristics of power electronics devices; principles of power converters;
AC to DC converter, DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC converter.
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020253109

โรงต้นกําลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Power Plants and Substations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เส้นโค้งภาระ โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ํา โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ํา โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แหล่งพลังงานทดแทน ชนิดของสถานีไฟฟ้า
ย่อย อุปกรณ์ที่ใช้ ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่ อย ระบบอัติโนมัติของสถานีไฟฟ้ าย่อย การ
ป้องกันฟ้าผ่าในสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบการลงดิน
Load curve; diesel power plant; steam power plant; gas turbine power plant;
combined cycle power plant; hydro power plant; nuclear power plant; renewable energy
sources; type of substation; substation equipment; substation layout; substation automation,
lightning protection for substation; grounding systems.
020253201

การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
(Industrial Measurement and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้อุปกรณ์การวัดและควบคุมที่ใช้กับปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ทฤษฎี
ของเซนเซอร์และทรานดิวส์เซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การปรับแต่งสภาพสัญญาณ การเชื่อมต่อเซนเซอร์
และ ทรานดิวส์เซอร์กับระบบในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของเซนเซอร์ การรับข้อมูลสัญญาณ
(DAQ) ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําหรับการวัดและควบคุม เครื่องมือวัดเสมือนจริง โครงสร้างของพีแอลซี
(PLC) ภาษาสําหรับโปรแกรมพีแอลซี ซีเควนซ์เชียลฟังก์ชันชาร์ต ฟังก์ชันบล็อก อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ของ
ระบบพีแอลซี เทคนิคการป้อนข้อมูล การเลือกใช้และการติดตั้ง การควบคุมพีแอลซีขั้นสูง เทคนิคการใช้คําสั่ง
เฉพาะการควบคุมด้วยสัญญาณแอนะลอก การติดต่อสื่อสารระหว่างพีแอลซี การทดสอบระบบควบคุมแบบ
เชื่อมโยง การใช้งาน พีแอลซีในงานอุตสาหกรรม
The use of measurement and control devices for electrical engineering
problems in the industry; sensors and transducers in industry; singnal enhancement; sensor
and transducer interfacting in industrial system; sensor application; data acquisition (DAQ)
with computer; computer program for measurement and control; Programmable Logic
Control (PLC) structure; PLC programming language; sequential function chart; function
block; PLC peripheral; input technique; selection and installation; PLC advanced control;
analog control application technique; communication between PLC; testing of system
interface; PLC applications in industry.
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020253202

วิศวกรรมการซ่อมบํารุง
3(2-3-5)
(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ฝึกปฏิบัติการซ่อมบํารุงของจริงโดยใช้หลักการ PBL โดยบูรณาการทฤษฎีทุกสาขา เครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ วั ด ทุ ก ชนิ ด ทั ก ษะทั้ ง 4 และประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง 4 เพื่ อ ค้ น หา ทดสอบ ตรวจสอบ วิ เ คราะห์
ตามหลั ก การ 5G, 5M, FMEA โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐานทางกลไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องชิ้ น ส่ ว น บริ ภั ณ ฑ์
เครื่องจักรกล เช่น แรงดัน กระแส คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสั่นสะเทือน ระบบการบํารุงรักษา 5G, BM, PM,
PdM ความปลอดภัยของเครื่องมือและบริภัณฑ์
Maintenance practice with PBL using Theory; instrument; tools; 4’s practice
and 4’s sensation to find problems from testing, checking and analysis based on various
principles such as 5M, FMEA; electrical, electronic components and various mechanical
equipment standards such as voltage, current, electromagnetic waves, vibration;
maintenance techniques such as Breakdown Maintenance (BM), Preventive Maintenance
(PM), Predictive Maintenance (PdM); safety of people, tools and various materials.
020253203

การจัดการทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม แนวความคิดด้านการจัดการ การบริหารการตัดสินใจ
การวางแผน การจัดการยุทธศาสตร์ การควบคุม การจัดองค์กร ภาวะผู้นํา การจูงใจ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการและควบคุมการผลิต การเพิ่มผลผลิต มาตรฐานคุณภาพและการผลิต ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
Industrial management; concept of management; decision making
management; planning; strategic mamagement; management control; organization;
leadership; motivation; human resource management; productivity control and
management; productivity improvement; quality standard and manufacturing; information
system for management.
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020253204

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Robotic and Automation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการนําไปใช้งาน คุณสมบัติเฉพาะหุ่นยนต์ การวิเคราะห์ จลศาสตร์
และจลนศาสตร์แขนกลผกผัน การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล การวิเคราะห์พลศาสตร์ของแขนกลและ
การควบคุมแรง พลวัตของแขนกลและการควบคุมทางเดินและการกําหนดทางเดิน การประยุกต์ใช้แขนกล
ชนิดของการเคลื่อนที่ตัวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่เชิงเส้นและเคลื่อนที่เชิงมุม ตัวขับเคลื่อนด้วยกําลัง
ของไหลชนิดเคลื่อนที่เชิงเส้นและเคลื่อนที่เชิงมุม อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วและตําแหน่งที่ทํางานด้วยไฟฟ้า
ระบบนิวแมติกส์และอุปกรณ์ตรวจวัดสําหรับงานอัตโนมัติ ตัววัดปริมาณ การควบคุมในระบบส่งกําลังและ
ลํ า เรี ย งในงานอุ ต สาหกรรม หลั ก การทํ า งานเบื้ อ งต้ น ของเครื่ อ งจั ก รซี เ อ็ น ซี (CNC) และการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมการทํางานเบื้องต้น
Industrial robot application and application; robot specification; forward and
inverse kinematic; robot’s motion control; robot’s dynamic analysis and force control; robot
trajectories planning; electric linear and rotary actuators; fluid linear and rotary actuators;
speed and position sensing devices; pneumatic and sensors for automation process;
industrial sensors; conveyor control system for automation process; principles of CNC
machine and manipulate.
020253205

เทคนิคการออปติไมซ์เบื้องต้นสําหรับระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
(Introduction to Optimization Techniques for Power System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น การออปติไมซ์แบบเป็นเชิงเส้น การออปติไมซ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
การหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีเชิง
ตัวเลขสําหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่มีเงื่อนไขบังคับ การประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในระบบไฟฟ้ากําลัง
Fundamental of linear algebra; linear optimization; nonlinear optimization;
solution of optimization unconstraint; numerical methods for optimization unconstraint;
numerical methods for optimization with constraint; application for problem solving in
power system.
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020253206

เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
3(2-3-5)
(Advanced Electrical Machines)
วิชาบังคับก่อน : 020253101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Prerequisite : 020253101 Electrical Machines
วงจรไฟฟ้าเหนี่ยวนํา หม้อแปลงสามเฟส การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า กําลังและแรงบิดในระบบ
แม่เหล็ กไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิ ดและมอเตอร์กระแสตรงในขณะทรานเซี ยนท์ การเริ่ มเดินเครื่องและการควบคุ ม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ซิงโครนัส เครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสขณะทรานเซียนท์ การเริ่มเดินของมอเตอร์ซิงโครนัส การเริ่มเดิน การเบรก
และการควบคุ มความเร็ วรอบของมอเตอร์ เหนี่ ยวนํ าสามเฟส หลั ก การทํ า งานและคุ ณ สมบั ติข องมอเตอร์
เหนี่ยวนําเฟสเดียว
Induction circuit; three-phase transformer; parallel transformer; power and
torque of the electromagnetic system; DC motors and generators in transient state; start-up
and speed control of DC motor; synchronous generator characteristic; synchronous generator
paralleliztaion; transient of synchronous machine; start-up of synchronous motor, brake and
speed control of three phase induction motors; principles and properties of single-phase
induction motor.
020253207

การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(2-3-5)
(Electric Drives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
ส่ ว นประกอบการขั บ เคลื่ อนด้ ว ยไฟฟ้ า ลั กษณะสมบั ติของภาระ ขอบเขตทํ างานของการ
ขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์ การส่งผ่านกําลังและขนาด ลักษณะสมบัติของแรงบิดและความเร็วในมอเตอร์
ไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว
มอเตอร์ การประยุกต์การขับเคลื่อนอัตโนมัติในโรงงาน
Electric drive components, load characteristics, operating region of drives,
braking methods of motors, power transmission and sizing, torque-speed characteristics of
electric motors, DC motor drives, AC motor drives, servo drive systems, applications of drives
in industrial automation.
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020253208

การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
(Electrical Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : 020253001 การเขียนแบบวิศวกรรม
Prerequisite : 020253001 Engineering Drawing
สัญลักษณ์และความหมาย ชนิดของแบบและการใช้งาน งานเขียนแบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
งานเขียนแบบควบคุมมอเตอร์ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Symbols and meaning; types of diagram and using; electrical drawing and
lighting; motor control drawing; electronic drawing; basic computer-aided drawing.
020253209

ระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
(Fuzzy System and Artificial Neural Network)
วิชาบังคับก่อน : 020253007 ระบบควบคุม
Prerequisite : 020253007 Control Systems
ทฤษฎีของฟัซซี ความสัมพันธ์แบบฟัซซี ตรรกะของฟัซซีและการหาเหตุผลอย่างประมาณ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟัซซี แบบจําลองฟัซซี การแปลงค่าเป็นสมาชิกฟัซซี (Fuzzify) กฎฟัซซี การแปลงค่า
สมาชิกฟัซซีเป็นค่าใช้งาน (Defuzzify) การควบคุมและการประยุกต์ใช้งานฟัซซี ทฤษฎีของโครงข่ายประสาท
เที ยม แบบจํ าลองโครงข่ ายประสาทเที ยมอย่ างง่ าย ประเภทต่ าง ๆ ของโครงข่ ายประสาทเที ย ม โครงข่ าย
ประสาทเทียมแบบมีการเรียนรู้และไม่มีการเรียนรู้ สมการสําหรับการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้งาน การใช้
งานร่วมกันระหว่าง ฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้งานระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาท
เทียมในงานวิศวกรรม
Fuzzy theory; fuzzy relations; fuzzy logic and reasoning; fuzzy theory
applications; fuzzy models; fuzziﬁcation; fuzzy rules; fuzzy membership; defuzzify; fuzzy
control and applications; neural network theory; neural network models; types of neural
networks; neural network learning and non-learning; learning equation and applications;
fuzzy and neural network applications; fuzzy systems and neural network application in
engineering.
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มคอ.2
020253210

การผลิต การส่งจ่าย และการจําหน่ายไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : 020253004 วงจรไฟฟ้า
Prerequisite : 020253004 Electric Circuit
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ส่วนประกอบของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้ากําลัง พารามิเตอร์ของ
สายส่งไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสในระบบส่งจ่าย ระบบจําหน่ายไฟฟ้า การก่อสร้างสาย
จําหน่ายพลังไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้ากําลัง
Electrical transmission; component of distribution system; transmission line;
electrical transmission line parameter; voltage and current in transmission system;
distribution system; construction of power distribution line; high voltage substation; electrical
equipment in electrical system.
020253211

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากําลัง การกําเนิดแรงดันสูงสําหรับ
การทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน เบรกดาวน์ของค่าคง
ตั ว ในก๊ าซ ของเหลวและของแข็ ง เทคนิ ค การทดสอบไฟฟ้ าแรงดั น สู ง การเกิ ดประกายและการป้ องกั น
การประสานการฉนวน
Uses of high voltage and overvoltage in power systems; generation of high
voltage for testing; high voltage measurement techniques; electric field stress and insulation
techniques, breakdown of gas; liquid and solid dielectric; high voltage testing techniques;
lightning and protection; insulation coordination.
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มคอ.2
020253212

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3(3-0-6)
(Sensors & Transducers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
แนะนําอุปกรณ์การวัดและควบคุม ทรานสดิวเซอร์แบบดิจิทัลและแอนะลอก เทคนิคการวัด
ความดัน ตัวส่งสัญญาณความแตกต่างความดันการวัดไหลของเหลวที่ประกอบด้วยมิเตอร์ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และวิธีพิเศษ การวัดอุณหภูมิ แบบสัมผัสและไม่สัมผัสด้วยวิธีทางไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ ชนิดของการวัดระดับ
ของเหลว การวัดระดับของเหลวทางตรงและทางอ้อมด้วยวีธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัว
ควบคุมแบบธรรมดา
Introduction to measurement and control devices; analog and digital
transducers; pressure measurement techniques; differential pressure transmitter; fluid flow
measurement includes primary meters, secondary meters and special methods;
measurement of temperature includes non-electric methods, electric methods and radiation
method; types of liquid level measurement, direct liquid level measurement, indirect liquid
level measurement includes hydrostatic pressure methods, electrical methods and special
methods; conventional controller.
020253213

พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite: None
แหล่งกําเนิดพลังงานและพลังงานทดแทน ศักยภาพพลั งงานทดแทน ความแตกต่างของ
เทคโนโลยีพลังงานและพลังงานและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล
ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง คลื่นน้ําในทะเล เซลส์เชื้อเพลิง การเก็บรักษา
พลังงาน กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและนโยบายพลังงานทดแทน แนวทางด้านเศรษฐศาสตร์
Introduction to energy systems and renewable energy resources; potential of
renewable resources; difference of conventional and renewable energy technologies;
renewable technologies such as solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid
waste, wave energy, fuel cell; energy storages; laws, regulations, and policies of renewable
energy; economics aspects
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มคอ.2
020253214

วิศวกรรมวัสดุทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของตัวนํา สารกึ่งตัวนํา ตัวนํายิ่งยวด ไดอิเลกทริก และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุในไฟฟ้ากําลัง
Structure of materials; electrical properties of materials; magnetic properties of
materials; electrical conductors; Introduction to semiconductor devices; superconductivity;
solid, liquid and gas dielectrics; applications of materials in electrical power.
020253215

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020253009 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
020253108 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
Prerequisite : 020253009 Electrical Instrumentation and Measurement
Laboratory
020253108 Power Electronics
การปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กํ า ลั ง ที่ ค รอบคลุ ม หั ว ข้ อ บรรยายในวิ ช า
อิเล็ กทรอนิกส์ กําลั ง เน้ นในการวิ เคราะห์ ลักษณะสมบัติของวงจร และการออกแบบวงจรต่ าง ๆ ฝึ กให้
นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตามเนื้อหาวิชา มี
ทักษะในการคิ ด มี วิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับ ผิดชอบ มีวินัย มี ความประพฤติ
เรียบร้อย
Laboratory experiments on topics covered in Power Electronics; focuses on
the characteristics of the circuit and their designs. Training provides students with the skills
to use technology to measure electrical quantities properly in accordance with the course.
This course is mainly supported the students in term of critical thinking, have a
thoughtfulness to solve problems, be responsibility for their job or their duties, and be good
behavior.
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มคอ.2
020253216

ปฏิบัติการไฟฟ้ากําลังขั้นสูง
1(0-3-1)
(Advanced Electric Power Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หั ว ข้ อ การทดลองที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หาของรายวิ ช าเครื่ อ งกลไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า กํ า ลั ง
การออกแบบไฟฟ้าโรงต้นกําลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า การผลิตการส่งจ่ายและการจําหน่ายไฟฟ้า
Laboratory experiment topics covered in Electrical Machine, Electrical Power,
Electrical System Design, Power Plant and subitation, Electrical Power Generation,
Transmission and Distribution.
020253217

เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Power and Control Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อที่กําลังเป็นที่สนใจ หรือพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาของวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
Topics that are interesting or new developments in the ﬁeld of electrical
power engineering.
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มคอ.2
020253301

ข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
(Communication Network and Transmission Lines)
วิชาบังคับก่อน : 020253006 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Prerequisite : 020253006 Electromagnetic Fields
การสื่อสารแบบใช้สายและแบบไร้สาย โครงข่ายสื่อสารแบบใช้สาย ความสัมพันธ์ของเมตริกซ์วาย
แซท เอฟ จี และ เอช การเชื่อมต่อและพื้นฐานของวงจร การแปลงโครงข่าย ขนาดการส่ง เทคนิควงจรการส่ง
สัญญาณ การกรองคลื่น ตัวลดทอน การแมตซ์อิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง สมการสายส่ง ผลเฉลยสําหรับความถี่
ต่ํา ความถี่ กลาง และความถี่ สู งของสายส่ง ค่าคงที่ ปฐมภู มิและทุติย ภูมิ คลื่ น ตกกระทบและคลื่ น สะท้ อน
อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะของสายส่งเมื่อต่อกับโหลดแบบลัดวงจร เปิดวงจร สายส่งแบบไร้การสูญเสียและ
แบบที่มีการสูญเสีย การสะท้อน การสะท้อนคลื่นในคาบของเวลา แผนภาพการตีกลับ การส่งสัญญาณความ
แตกต่าง ส่วนประกอบของสายส่ง ชนิดของสายเคเบิลและสายคู่แบบไม่หุ้มฉนวน สายโคแอคเชี่ยล มาตรฐาน
สายเคเบิลในปัจจุบัน
Wire and wireless communication; wire communication network; Y, Z, F, G, H
matrix, relation; connection and basic circuits, network transformation, transmission
quantities, signal transmission circuit techniques, wave filters, attenuator, impedance
matching, transmission line theory, line equation, solution for low, medium, high
frequencies, primary and secondary constant; incident and reflected waves, standing wave
ratio, line characteristics for open, short, terminated load, lossless, and lossy lines;
reflections in time domain, bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk differential
signaling, composite line, types of cable, and unshielded twisted pair, coaxial cable; current
cable standards.
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มคอ.2
020253302

การสื่อสารแบบดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Communication)
วิชาบังคับก่อน : 020253303 หลักการสื่อสาร
Prerequisite : 020253303 Principles of Communication
ทบทวนทฤษฎีความน่าจะเป็น และกระบวนการสุ่ม ปริภูมิสัญญาณ แบนด์วิดช์ไนควิสต่ําสุด;
การตรวจหาสัญญาณ ช่องสัญญาณเกาส์ขาวแบบบวก เทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิทัล การมอดูเลตแบบ
ซิกมา-เดลต้า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ; เทคนิคการเข้าจังหวะ; การปรับช่องสัญญาณ บทนําทฤษฎีข่าวสาร
เบื้องต้น การเข้ารหัสสัญญาณจากแหล่งกําเนิดการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบหลายช่องสัญญาณ ระบบ
หลายช่องสัญญาณและหลายพาหนะ เทคนิคการแผ่สเปกตรัมการจางหายของช่องสัญญาณ
Review of probability and random process; signal space; minimum Nyquist
bandwidth; signal detections; AWGN, digital modulation techniques, sigma-delta,
performance analysis; synchronization; equalization; introduction of information theory;
source coding; channel coding; multichannel and multicarrier systems; spread spectrum
techniques; multipath fading channels.
020253303

หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
วิชาบังคับก่อน : 020253308 สัญญาณและระบบ
Prerequisite : 020253308 Signal and System
รู ป แบบการสื่ อ สารแบบใช้ ส าย และแบบไร้ ส าย สั ญ ญาณ และการวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณ
สเปกตรัมของสัญญาณ เขตการประยุกต์ใช้งานอนุกรมฟูรีเยร์ และการแปลงฟูรีเยร์ ระบบการมอดูเลตแบบ
เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี ดับเบิ้ลยูบีเอฟเอ็ม และบีเอ็ม สัญญาณรบกวนในระบบการสื่อสาร
แบบแอนะลอก การมอดูเลตแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎีการสุ่มแบบไนควิสต์ และการควอนไทซ์ การมอดู
เลตแบบพีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพล็กช์ แนะนําระบบสายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุส่วนประกอบ
ของระบบการสื่อสารไมโครเวฟ ดาวเทียม และใยแก้วนําแสง
Communication models, wire/cable and wireless/radio; Introduction to signal
and system; spectrum of signal and applications of Fourier series and transform; analog
modulation, AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM; noises in analog communication; binary
baseband modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog
modulation, PCM, DM; multiplexing techniques; introduction to transmission lines, radio
wave propagation, microwave components and communication, satellite communications,
optical communication.
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มคอ.2
020253304

สื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิชาบังคับก่อน : 020253301 ข่ายการสื่อสารและสายส่ง
Prerequisite : 020253301 Communication Network and Transmission Lines
ท่อนําคลื่นแบบไดอิเล็กตริกรูปทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจาย โครงสร้างและชนิด
ของสายใยแก้วนําแสง พารามิเตอร์สายใยแก้วนําแสง การผลิตเส้นใยแก้วนําแสง ประเภทสายใยแก้วนําแสง
เครื่องส่งสัญญาณแสง เครื่องรับแสง ความเสื่อมโทรมของสัญญาณ การลดทอนและการกระจายตัวในระบบ
เชื่อมโยงสัญญาณแสง ตั วทวนสัญญาณแสงและเครื่องขยายเสีย ง การคํานวณงบประมาณของระบบการ
เชื่อมโยง การมัลติเพล็กซ์ในระบบการเชื่อมโยงสัญญาณแสง แนะนําระบบการสื่อสาร เอฟทีทีเอ๊กซ์
Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure and
types of optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable types;
optical transmitters; optical receivers; signal degradations, attenuation and dispersion in fiber
link; optical repeaters and amplifiers; link budget calculation; multiplexing in optical link
system; introduction to FTTX.
020253305

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 020253006 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Prerequisite : 020253006 Electromagnetic Fields
การทบทวนสมการแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อนําคลื่น การวิเคราะห์
ข่ายงานไมโครเวฟ อิมพีแดนซ์และแรงดันและกระแสไฟฟ้าเทียบเคียง แมททริกซ์แบบเอส กราฟการไหลของ
สัญญาณ การแมทชิ่งอิมพีแดนซ์และการปรับแต่ง ตัวเรโซแนนท์ไมโครเวฟ ตัวแบ่งกําลังและตัวคับปลิ้งแบบมี
ทิศทาง ตัวกรองความถี่ไมโครเวฟ จุดเชื่อมโยงสัญญาณไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจาย
คลื่นไมโครเวฟ พื้นฐานของการวัดสัญญาณไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้งาน
Review of Maxwell’s equations, plane waves; microwave transmission lines
and waveguides; microwave network analysis; impedance and equivalent voltage and
current; the S matrix; signal flow graphs, impedance matching and tuning, microwave
resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; point-to-point
microwave link; radar system; microwave propagation; basic of microwave measurement;
applications.
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มคอ.2
020253306

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 020253006 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Prerequisite : 020253006 Electromagnetic Fields
คํานิยามพื้นฐานและทฤษฎีของสายอากาศ แหล่งกําเนิดไอโซทรอปิก แบบรูปสนามและกําลัง
สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราการขยาย ประสิ ทธิภ าพ โพราไลเซชัน อิมพี แดนซ์ด้านเข้าและแบนด์วิดท์
สมการส่งผ่านของฟรีส การแพร่พลังงานจากองค์ประกอบกระแส ผลกระทบของพื้นดิน ลักษณะสมบัติของ
รูปการแพร่พลังงานของสายอากาศเส้นลวด สายอากาศแถวลําดับ สายอากาศยากิ-อูดะ สายอากาศล็อก
พิริออดิก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศแบบใหม่ที่มีใช้ในปัจุบันการวัดลักษณะ
สมบัติของสายอากาศ
Basic definitions and theory of antenna; isotropic point source; power and
field patterns; directivity and gain; efficiency, polarization; input impedance and bandwidth;
Friis transmission equation, radiation from current elements; ground effects; radiation
properties of wire antenna; array antenna; Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna;
aperture antenna; microstrip antenna; modern antenna for current applications; antenna
characteristics measurement.
020253307

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ยเบื้ อ งต้ น ระดั บ ชั้ น ของสถาปั ต ยกรรมเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล
โปรโตคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง การควบคุมการไหล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะถิ่น
เครือข่ายสวิตช์ การหาเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยเครือข่าย ระบบและสถาปัตยกรรมเครือข่าย
คลาวด์ มาตรฐานต่าง ๆ
Introduction to data communications and networks; layered network
architecture; point-to-point protocols and links; delay models in data networks; mediumaccess control protocols; flow control; error control; local area network; switching network;
routing in data networks; network security; cloud network, architecture and system;
standards.
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มคอ.2
020253308

สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III
แบบจํ าลองทางคณิ ตศาตรของสั ญญาณและระบบ คุณสมบั ติของระบบ วิ ธี ทางเวลาและความถี่
สําหรับจําลองและวิเคราะห์สัญญาณและระบบ ระบบในรูปแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ระบบแบบเชิงเส้นไม่
แปรเปลี่ยนตามเวลา การวิเคราะห์เสถียรภาพและผลตอบสนองทางความถี่ของระบบ การแปลงฟูริเยร์และ
การประยุกต์ใช้ การแปลงแบบแซดและการประยุกต์ การสุ่มสัญญาณ
Mathematical model of signal and system; system property; time domain and
frequency domain for modeling and analysis signal and system; continuous system and
discrete system; linear time invariant system; stability analysis and freqrency response of
system; fourier series; fourier transform and application; z transform and application;
sampling.
020253309

ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
1(0-3-1)
(Telecommunication System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วงจรสื่อสารพื้นฐานต่าง ๆ วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ในย่านความถี่ต่ําและ
ความถี่ไมโครเวฟ วงจรแม็ทชิ่ง การวัดและการออกแบบสายอากาศ สายส่งสัญญาณ การใช้งานเครื่องมือวัด
ในระบบสื่อสาร มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Basic communication circuits; Oscillator circuits; Low frequency and
microwave filter circuits; Matching circuits; Measurement and antenna design; Transmission
lines; Application of instrument in communication system; Thinking skill, judgment in
systematically problem solving, responsibility, orderliness and work safety.
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มคอ.2
020253401

การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
(Microcontroller Applications)
วิชาบังคับก่อน : 020253012 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 020253012 Microcontroller
โมดูลฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อ การแสดงผลแบบแอลอีดี การแสดงผลแบบเจ็ดส่วน แอล
ซีดี สวิตช์ แบบเมตริ กซ์ การสื่อสารข้ อมู ลเบื้ องต้ นและมาตรฐานการส่งข้ อมูล I 2C หรือ SPI หน่ว ยความจํ า
ภายนอก นาฬิ ก าเวลาจริ ง การสร้ า งสั ญ ญาณพั ล ส์ วิ ด ธ์ ม อดู เ ลชั น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
Hardware module and interfacing; LED display; seven-segment display; LCD;
matrix switches; basic communication and communication standards; I2C or SPI; external
memory; real-time clock; creation of pulse-width modulation signal; data transfer between
microcontroller and computer; applications of mocrocontroller.
020253402

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electronic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 020253005 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Prerequisite : 020253005 Engineering Electronics
โมเดลของทรานซิสเตอร์ในวงจรที่ใช้กับสัญญาณขนาดเล็ก การวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วย
ทรานซิสเตอร์ตัวเดียวและหลายตัว การตอบสนองความถี่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรขยายที่มีการป้อนกลับ วงจรขยายแบบจูนด์ วงจรกําเนิดสัญญาณ การประยุกต์ไปใช้งานวงจรรวมในงาน
อิเล็กทรอนิกส์
Transistor model for small-signal circuits; circuit analysis of single transistor
and multi-stage transistors; frequency response of electronic circuits; analysis and design of
negative feedback amplifiers; tuned amplifier circuit; oscillator circuit, applications of
integrated circuits in electronics.
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มคอ.2
020253403

ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
1(0-3-1)
(Advanced Electronic Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020253402 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
Prerequisite : 020253402 Advanced Electronic Engineering
การประลองเกี่ยวกับการทํางานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมหัวข้อบรรยาย
ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมขั้นสูง ในการวิเคราะห์ลักษณะคุณสมบั ติของวงจรและผลของการทํางาน วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม และฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตามเนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย
This crouse is a study practical of electronics circuits and devices which correlate
with Advanced Electronic Engineering subject. Emphasis is on analysis of circuits, devices and
industrial applications. Student will be trained to have competency as follows: measurement
technology, thinking skill, systematically problem solving, responsibility, orderliness and good
behavior.
020253404

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : 020253402 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
Prerequisite : 020253402 Advanced Electronic Engineering
การออกแบบและประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านออปแอมป์ แ ละอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ การลด
สัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมของสัญญาณในแผ่นวงจรพิมพ์ การออกแบบวงจรแอนะลอก
และวงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม วงจรควบคุม วงจรในงานสื่อสาร
Design and applications of operational amplifiers and other electronic
devices; noise reduction in electronic circuits; signal behaviors in printed circuit board; design
of analog and digital circuits in industries; control circuits; circuits in communications.
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มคอ.2
020253405

ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Electronic Circuit Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020253404 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite : 020253404 Electronic Circuit Design
การประลองเกี่ ย วกั บ การทํ างานของอุ ป กรณ์ และวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ครอบคลุ มหั ว ข้ อ
บรรยายในวิ ช าออกแบบวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ ข องวงจรและผลของ
การทํางาน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม และฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตามเนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณ
ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย
This crouse is a study practical of electronic circuits and devices which
correlate with Electronic Circuit Design subject. Emphasis is on analysis of electronic circuits
for industrial applications. Student will be trained to have competency as follows:
measurement technology, thinking skill, systematically problem solving, responsibility,
orderliness and good behavior.
020253406

คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Wave and Field)
วิชาบังคับก่อน : 020253006 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Prerequisite : 020253006 Electromagnetic Fields
สมการแมกช์เวลล์ เงื่อนไขของขอบเขต คลื่นระนาบ ขั้วคลื่น คุณสมบัติของตัวกลางชนิด
ต่าง ๆ การแพร่กระจายของคลื่นระนาบ ความหนาแน่นกําลังไฟฟ้า ทฤษฎีสายส่งความถี่สูง หลักการของท่อ
นําคลื่น หลักการของสายอากาศ หลักการสายใยแก้วนําแสง เครื่องมือวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Maxwell equation, boundary conditions, plan wave, polarization, various
medium characteristics, plan wave propagation, power flux density, high transmission line
theory, principle of waveguide, antenna, and optical fiber, electromagnetic wave
instrumentations.
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มคอ.2
020253407

ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง
1(0-3-1)
(Advanced Telecommunication System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020253309 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
Prerequisite : 020253309 Telecommunication System Laboratory
ระบบสายส่ ง ความถี่ สู ง เทคโนโลยี ส ายใยแก้ ว นํ าแสง เทคโนโลยี ไมโครเวฟ เทคโนโลยี
สายอากาศ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารวั ด ได้ อ ย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ความจํ า เป็ น ตามเนื้ อ หาวิ ช า มี ทั ก ษะในการคิ ด มี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย
High frequency transmission line; fiber optic techhonlogy; microwave
technology; antenna technology; wireless communication technology; various
communication technologies; Student will be trained to have competency as follows:
measurement technology, thinking skill, systematically problem solving, responsibility,
orderliness and good behavior.
020253408

ระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สถาปั ต ยกรรมของคอมพิ ว เตอร์ โครงสร้ า งระบบคอมพิ ว เตอร์ การออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก การเขียนโปรแกรมควบคุม และระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer architecture; structure of computer system; design of small-size
computer system; controlled programming and other computer systems in industry.
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มคอ.2
020253409

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและการ
ประมาณค่ าในช่ ว ง การเปลี่ ย นอั ตราการสุ่ ม การแปลงฟู ริ เยร์ แ บบไม่ ต่อ เนื่ อ ง วิ ธี ค วามน่ าจะเป็ นในการ
ประมวลผลสั ญญาณดิ จิทัล การออกแบบตัว กรองดิ จิทัลแบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ ระบบมัล ติเรทและ
ฟิลเตอร์แบงค์ การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวล
ภาพ การประมวลคําพูดและสัญญาณเสียง การประมวลแถวลําดับและการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
Continuous-time and discrete-time signals; spectral analysis; decimation and
interpolation; sampling rate conversion; DFT; probabilistic methods in DSP; design of FIR, IIR
digital filters, multirate systems and filter Banks; Discrete Wavelet Transform; introduction to
some DSP applications such as image processing, speech and audio processing, array
processing and further current applications.
020253410

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การรับรู้ด้วยตา ระบบการมองเห็น การแปลงภาพ 2 มิติ การแปลงภาพ 3 มิติ แบบจําลองสี
การประมวลผลภาพสองระดับ การตรวจจับขอบภาพ การแปลงฟูริเยร์แบบ 1 มิติ การแปลงฟูริเยร์แบบ 2 มิติ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาพ
Visual perception; vision system in human; two dimensional transform; three
dimensional transform; color model; binary image processing; edge detection; one
dimensional fourier transform; two dimensional fourier transform; image animation; software
in digital image processing.
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มคอ.2
020253411

วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Numerical Methods for Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 0402031111 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
หลักการของการคํานวณเชิงตัวเลข การประมาณความแม่นยําในการคํานวณ การคํานวณราก
ของสมการเชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุด การหาคําตอบเชิงเลขของเมทริกซ์ การประมาณค่าในช่วงและ
นอกช่วง การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข
Numerical techniques; numerical errors in computation; root finding of linear
equation; optimization; numerical soluition of matrix; interpolation and extrapolation;
numerical integration and differentiation.
020253412

การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย ทฤษฎี หลักการระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ ลักษณะสมบัติและ
ผลกระทบของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเข้ารหัสเสียงพูด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ
ไดเวอร์ซิตี้ เทคนิคการมัลติเพลกซ์ อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสําหรับระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐานการ
สื่อสารเคลื่อนที่ในปัจจุบัน 3จี 4จี 5จี และ ในอนาคต ระบบเซลลูล่าร์ การเข้าถึงหลายทางและการจัดการ
การแทรกสอด ขนาดความจุของช่องสัญญาณแบบไร้สาย ขนาดความจุของผู้ใช้งาน ระบบไมโม
Wireless communication system; theory, principle of mobile communication
system; characteristic and impact of radio propagation; modulation techniques; speech
coding; diversity channel coding; multiplexing technique; interconnection components for
mobile communication system; standards of current mobile communication, 3G, 4G, 5G and
beyond; cellular systems: multiple access and interference management, capacity of
wireless channels, multiuser capacity; MIMO system.
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มคอ.2
020253413

การสื่อสารแถบกว้าง
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของการสื่อสารเครือข่ายแถบความถี่กว้างสําหรับระบบโทรศัพท์สวิตชิ่ง โทรศัพท์
แบบ VOIP โครงข่ายพื้นฐานแบบ WAN; ATM, VPN, FDDI, DSL และเทคโนโลยีในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต SDH วิศวกรรมจราจร และคุณภาพของบริการ; FITH, WLANS, เครือข่าย PON DWDM; ทฤษฎี
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า PLC สําหรับแถบความถี่แคบ และแถบความถี่กว้างมาตรฐาน เครือข่ายการสื่อสาร
ผ่านสายไฟฟ้า
Principles of broadband communication networks for switching telephone
system, VoIP telephone, WAN infrastructure; ATM, VPN, FDDI, DSL and current techniques;
Internet, intranet; SDH, traffic engineering and QoS; FITH, WLANS, PON DWDM network;
theory of power line communications (PLC) for narrowband, broadband communications,
standards of PLC-based Networking.
020253414

เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Electronic and Telecommunication Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อต่าง ๆ ที่กําลังเป็นที่สนใจ หรือพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม
Interesting various topics, or developments of novel technologies in the
electronics and telecommunications engineering field.
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มคอ.2
030953115

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จุดประสงค์ของการทําสมาธิ วิธีการ จุดเริ่มต้นของการทําสมาธิ ลักษณะของการบริกรรม
ลักษณะและประโยชน์ของสมาธิ การต่อต้านสมาธิ และการนําสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวัน
Objectives of meditation, methods, starting point of meditation practice,
characteristics and benefit of meditation, meditation hindrance, application of meditation in
daily life.
040113001

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยา
เคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า
Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions,
stoichiometry, electronic structure of the atoms, periodic properties, chemical bond,
shape of molecules, gas liquid and solid, thermodynamics, chemical kinetics, chemical
equilibrium, acid-base, equilibrium, electrochemistry.
040113002

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers or co-requisite
ปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ที่ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ใ นการบรรยายรายวิ ช า
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
All experiments are corresponded to the course of 040113001 Chemistry for
Engineers.
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มคอ.2
040203100

คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้ า งเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ เหตุ ผ ลเชิ ง อุ ป นั ย และนิ ร นั ย การอ้ า งเหตุ ผ ล และความ
สมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์ ลําดับ
และอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น คณิตศาสตร์ด้านการเงิน การประยุกต์ที่เลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
Mathematical structure, inductive and deductive reasoning, arguments and
their validity, rectangular and polar coordinate systems, elementary functions, rates of
change and derivatives, sequences and series, introduction to graph theory, mathematics of
finance, applications of selected topics.
040203111

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : none
ฟังก์ ชัน สมการอิงตัว แปรเสริ ม พิกัดเชิ งขั้ ว ลิมิตและความต่ อเนื่อง อนุพันธ์ การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กําหนด ปริพันธ์ เทคนิคการ
หาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
Function, parametric equations, polar coordinates, limit and continuity,
derivative, differentiation of real-valued functions of a real variable, applications of
derivative, indeterminate forms, integral, techniques of integration, applications of integral,
numerical integration.
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มคอ.2
040203112

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรม
อนันต์ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์
Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real numbers,
infinite series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in three-dimensional
space, calculus of several variables, partial derivative and applications, multiple integral and
applications.
040203211

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Vector algebra, lines, planes, vector-valued functions, space curves,
derivatives and integrals of vector-valued functions, gradient, curl and divergence, line
integrals, surface integrals, ordinary differential equations, first-order differential equations,
higher-order differential equations, applications of ordinary differential equations.
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มคอ.2
040313005

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งานกําลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการ
หมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิล
ฮาร์โมนิกส์ การออสซิลเลตแบบแดมป์ การออสซิลเลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส์
ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการ
ก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล
การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลี การวัดอัตราการไหล
Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton’s
law of motion, circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia,
rotation equations, torque, angular momentum, rolling, simple harmonics motion,
superposition of two simple harmonics, damped oscillation, forced Oscillation, types of
waves, standing waves, beats, intensity and sound level, Doppler effect, properties of
matters, heat transfer, ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse
engine, physical properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement equation
of continuity, Bernoulli’s equation, flow measurement.
040313006

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I or concurrent
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313005

ฟิสิกส์ 1
All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I.
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มคอ.2
040313007

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I
กฎของคู ล อมบ์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า สารไดอิ เ ล็ ก ตริ ก ตั ว เก็ บ ประจุ
สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา
ความเหนี่ยวนํา วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การ
แทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ การแผ่รังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสง
ไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric
materials, capacitor, magnetic field, Biot-Savart law, Ampere’s law, magnetic substance,
Lorentz force, electromotive force, inductance, alternating current and basic electronic
circuits, properties of waves, reflection, refraction, interference, diffraction, geometrical
optics, optical instruments, Black-body radiation, photoelectric effect, Compton’s scattering,
X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear
reactions.
040313008

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313007 Physics II or concurrent
ปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ใ นการบรรยายรายวิ ช า
040313007 ฟิสิกส์ 2
All experiments are corresponded to the course of 040313007 Physics II.
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มคอ.2
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จาก
บทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and
writing at basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of
diverse users. Learning vocabulary and grammatical structures through conversations,
academic and general journals. Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive
practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning.
080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และ
ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและ
ย่อหน้าขนาดสั้ น การฝึกทักษะเพิ่ มเติมที่ ศูนย์การเรีย นรู้แบบพึ่งตนเอง และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary
and grammatical structures through conversations, academic and general journals. Writing
complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC)
and through e-Learning to promote life-long learning.
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มคอ.2
080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง
การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication in
daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions.
080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยเน้นการ
พูดและฟัง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared
and impromptu situations, English communication skills in daily life with an emphasis on
speaking and listening.
080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและผู้
เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนําเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products, writing
and presenting projects.
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มคอ.2
080203905

เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์
Economic activities in society, consumption, investment, inflation, deflation,
financial institutions, taxation, international trade between ASEAN countries, Principle of
Sufficient Economy, government direction in economic problem solving, self-adaptation to
various economic situations.
080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ ในชี วิ ต ประจํ า วั น สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ประเภทของธุ ร กิ จ
การจั ด การธุ ร กิ จ การจั ด การข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types of
business, business management, business information technology management, business
ethics and social responsibility.
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มคอ.2
080303201

การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของการพูด องค์ประกอบของการพูด ประเภทของการพูด การวิเคราะห์กลุ่ม
ผู้ฟัง การเตรียมการพูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล การพูดในโอกาส
ต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น
Significance of speech, aspects of speaking, types of speech, audience analysis,
speech writing and preparation for the presentation, application of psychological
approaches to speech presentation, effective speech for different occasions, evaluation of
speech, self-evaluation and others.
080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิ คการเล่น กฎ กติ กา การเลือกใช้ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship
and spectator.
080303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิ คการเล่ น กฎ กติ กา การเลือกใช้ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship
and spectator.
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มคอ.2
080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ของกี ฬาแบดมิ น ตั น เทคนิ คการเล่ น กฎ กติ กา การเลื อกใช้ อุป กรณ์ ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship
and spectator.
080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติของการลี ลาศ ทักษะเบื้ องต้น ของการลี ลาศ มารยาทของการลีล าศ การปลูกฝั ง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.
080303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนเอง
การติดต่อสื่อสาร การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง สังคม วัฒนธรรม
มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, understanding individual and
others, self - development, communication, teamwork, leadership, conflicts and conflict
management, society and culture, social etiquette, religious principles and application to
enhance human relations.
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มคอ.2
080303103

จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดการใช้เหตุผลและ
การแก้ปัญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความดึงดูดใจ ความชอบพอและความรัก
การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหาชีวิตและสังคม การเอาชนะใจตนเอง โดยอาศัย
หลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพื่อการดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข
Human interaction behavior, development of thinking, rationale and problem
solving ability, social motives and interpersonal relationship, attraction, liking and love,
friendship, mate selection, life and social problem management, self-control, and selfdevelopment through psychology for happy life.
080303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ การประเมิ น บุ ค ลิ ก ภาพ สุ ข ภาพจิ ต
การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ บุคลิกภาพสู่ความเป็น
ผู้นํา ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนตาม
มารยาทสังคม
Significance of personality development, theories of personality, personality
assessment, mental health, adjustment and stress management, personality towards
leadership, emotional intelligence, speaking, listening, assertive behavior, and conformity to
social etiquette.
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มคอ.2
080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบ พื้นฐานการทํางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด
System, neurological system, psychological process to understand human’s
thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis thinking, creative
thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking.
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
สําเร็จการศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายมีชัย โลหะการ
3-8299-000 03-36-2

2

นายกิตติศักดิ์ แพบัว
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3

นายนริศร แสงคะนอง

4

นายสิริชัย จันทร์นิ่ม

5

นายณิชมน พูนน้อย

6

นายพิสุทธิ์

จันทร์ชัยชนะกุล

คุณวุฒิ
สาขาวิชาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ .(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบัน

ปี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2554
2546
2539
2556
2545

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือ
การแต่งตํารา)

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
102

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ปรับปรุง
6
6

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า
102

6

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
102
ตามเอกสารหน้า
102
ตามเอกสารหน้า
102
ตามเอกสารหน้า
103

6

6

6

6

6

6

6

6

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2546
2539
2550
2537
2552
2548
2548
2541

มคอ.2

3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สําเร็จการศึกษา
ลําดับ
ที่
1

2
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3

4

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ/
สาขาวิชาเอก

นายปฏิพัทธ์ ทวนทอง

Ph.D. (Electrical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นางสาวกฤตยา ทองผาสุข ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ) (นานาชาติ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายนําโชค วัฒนานัย ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบัน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

Université de Lorraine, France

ปี
พ.ศ.
2549

ศาสตราจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2543
2539
2557

อาจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหานคร

2547
2557

อาจารย์

2546
2540
2560

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหานคร

2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2551

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งตํารา)
ตามเอกสารหน้า
103

ตามเอกสารหน้า
103

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ปรับปรุง
6
6

6

6

ตามเอกสารหน้า
103

6

6

ตามเอกสารหน้า
103

6

6

มคอ.2

อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ)
สําเร็จการศึกษา
ลําดับ
ที่
5

6

97
7

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ/
สาขาวิชาเอก

นางสาวพรวิไล สุขมาก กศ.ด. (การบริหารและการ
จัดการการศึกษา)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์)
นางสาวทิพวัลย์ ขันธมะ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
นายฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา Ph.D. (Electrical
Engineering)
M.S. (Electrical Engineering)
M.Eng. (Electrical
Engineering)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี
พ.ศ.
2560

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งตํารา)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ปรับปรุง
6
6

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า
103

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า
103

6

6

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
104

6

6

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
Ohio State University, USA

2542
2550

2546

Ohio State University, USA
2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2539

มคอ.2

3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ)
สําเร็จการศึกษา
ลําดับ
ที่
8

9

98
10

11

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ/
สาขาวิชาเอก

นายพิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ Ph.D. (Electrical
Engineering)
M. Eng. (Electric Power
System Management)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายกิตติ เสือแพร
ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นางสาวภานี น้อยยิ่ง
Ph.D. (Electrical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายชูชาติ สีเทา
ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบัน
Brunel University, UK

ปี
พ.ศ.
2550

Asian Institute of Technology

2545

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Université de Lorraine, France

2541
2558
2550
2545
2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2549
2544
2555
2546
2541

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ปรับปรุง
6
6

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งตํารา)

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
104

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า
104

6

6

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า
104

6

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
104

6

6

มคอ.2

อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ)
สําเร็จการศึกษา
ลําดับ
ที่
12

13

99
14

15

ชื่อ – นามสกุล

นายชัยณรงค์ เย็นศิริ

คุณวุฒิ/
สาขาวิชาเอก

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพงศธร ชมทอง ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
นายเมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ Ph.D. (Electrical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายวัฒนา แก้วมณี Ph.D. (Electrical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี
พ.ศ.
2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Université de Lorraine, France

2545
2541
2554
2549
2546
2555

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Université de Lorraine, France

2547
2540
2555

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2547
2545

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(การค้นคว้าวิจัย
ที่จะมีใน
หรือการแต่ง
ที่มีอยู่
หลักสูตร
ตํารา)
แล้ว
ปรับปรุง
ตามเอกสารหน้า
6
6
104

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
105

6

6

รองศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
105

6

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
105

6

6

มคอ.2

อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ)
สําเร็จการศึกษา
ลําดับ
ที่
16

17

100
18

19

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ/
สาขาวิชาเอก

Ph.D. (Microwave and
optical transmission)
D.E.A. (Microwave and
optical transmission)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล Ph.D. (Electrical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายมนตรี ศิริปรัชญานันท์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายเอกกมล บุญยะผลานันท์ ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายสมศักดิ์ อรรคทิมากูล

สถาบัน

ปี
พ.ศ.

Ecole National Supérieur de l'Aéronautique et
de l'Espace, France
Ecole National Supérieur de l'Aéronautique et
de l'Espace, France
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Vanderbilt University, USA

2544

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2535
2532
2547
2543
2537
2553
2544
2538

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตําแหน่งทาง (การค้นคว้าวิจัย
ที่จะมีใน
วิชาการ
หรือการแต่ง
ที่มีอยู่
หลักสูตร
ตํารา)
แล้ว
ปรับปรุง
รองศาสตราจารย์ ตามเอกสารหน้า
6
6
105

2536
2531
2544

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
105

6

6

รองศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
105

6

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า
106

6

6

มคอ.2

อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ)
สําเร็จการศึกษา
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

101

20

นายภัควี หะยะมิน

21

ว่าที่ ร.ต.สรุจ พันธุ์จันทร์

22

นางสาวขนิษฐา หินอ่อน

23

นายวิเศษ ศักดิ์ศิริ

24

นายนิวัติ สุขศิรสิ ันต์

คุณวุฒิ/
สาขาวิชาเอก
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปร.ด. (วิทยาการหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ)
วศ.ม. (หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบัน

ปี
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2555
2550
2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2552
2560
2556
2553
2543
2537
2537
2529

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
(การค้นคว้าวิจัย
ที่จะมีใน
หรือการแต่ง
ที่มีอยู่
หลักสูตร
ตํารา)
แล้ว
ปรับปรุง
ตามเอกสารหน้า
6
6
106
ตามเอกสารหน้า
6
6
106

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า
106

6

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ตามเอกสารหน้า
106
ตามเอกสารหน้า
106

6

6

6

6

มคอ.2

มคอ.2
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
3.3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ
- เอกกมล บุ ญยะผลานั นท์ และ มี ชั ย โลหะการ “ผลกระทบของวิ นโดว์ฟังก์ ชั นในการ ตรวจจั บ
ความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนํา 3 เฟส.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน, 2558.
3.3.2 ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
- Warayut Samakkhee, Kittisak Phaebua and Titipong Lertwiriyaprapa “Design of a low
cost and simple wireless battery charging by using repeater antenna technique.”IEEE
International Conference on Antenna Measurements and Applications, IEEE CAMA 2015;
Chiang Mai; Thailand; 30 November 2015 through 2 December 2015; Category
numberCFP1599X-ART; Code 119927.
3.3.3 อาจารย์นริศร แสงคะนอง
- พรศักดิ์ บุญพา, จุมพล อุดมชัยบรรเจิด, นริศร แสงคะนอง และ วัฒนา แก้วมณี “การสร้างและ
หาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 7. วันที่ 6 พฤศจิกายน, 2557.
3.3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย จันทร์นิ่ม
- สิริชัย จันทร์นิ่ม “การจัดทํามาตรฐานอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอล
คอนเทนต์ สายงานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น .” การประชุ มวิ ช าการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดั บชาติ
ครั้งที่ 7. หน้าที่ 254 – 259, 2557.
3.3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชมน พูนน้อย
- ณิชมน พูนน้อย, พงษ์ศิริ มุ่งพร, สุวัจน์ สิกบุตร, บุรินทร์ ยอดวงศ์ และ ปฏิพัทธ์ ทวนทอง “ศึกษา
การเชื่อมต่อระบบกริดสําหรับตัวควบคุมแบบดิจิตอล.” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 9, 2559.
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3.3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
- พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล และ เอกกมล บุญยาผลานันท์ “ชุดเครื่องมือวัดความสม่ําเสมอของผิวคอม
มิวเตอร์.” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 2556.
3.3.7 ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
- P. Mungporn, N. Poonnoi, S. Sikkabut, C. Ekkaravarodome and P. Thounthon “Model
Based Control of Modified Four-Phase Interleaved Boost Converter for Fuel Cell Power
Source for Mobile Based Satation.” The 37th IEEE PELS International Telecommunications
Energy Conference (INTELEC) 2015. Osaka Japan, 18-22 October 2015.
3.3.8 ดร.กฤตยา ทองผาสุข
- กฤตยา ทองผาสุข และ ทิพยา จินตโกวิท “จุดเริ่มต้นเพื่อการวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศส่วน
บุคคลและการจัดการสารสนเทศกลุ่ม.” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, (ก.ค.-ธ.ค. 2556).
3.3.9 ดร.นําโชค วัฒนานัย
- นํ า โชค วั ฒ นานั ย “การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมไซแลบคํ า นวณตั ว แปรเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการสอน
จลนศาสตร์หุ่นยนต์.” การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12, 2559.
3.3.10 ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
- ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล “การวิเคราะห์เสถียรภาพของวงจรกรองแอ็คทีฟ
อาร์ซีปลายคู่ ที่มีการต่อโครงข่ายป้อนกลับโหมดผลร่วม.” ENGINEERING TRANSACTIONS, VOL. 17. NO.2
(37) JUL-DEC, 2014.
3.3.11 ดร.พรวิไล สุขมาก
- Nattakant Utakrit and Pornwilai Sukmak. “Distance Education Examination on Forgery
Attributes of Online Degree for Sale: Information Assurance Aspect.” ICERI2016 Conference.
14-16 November, 2016.
3.3.12 ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
- ทิพวัลย์ ขันธมะ “การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานกับการสร้างชุมชนแห่งการสืบเสาะ.” วารสารการ
อาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 7, มกราคม-มิถุนายน 2557.

103

มคอ.2
3.3.13 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
- A. Pimpatang and T. Lertwiriyaprapa. "A Study of Electromagnetic Wave Diffracted
from Corners of Thin Material Coated Metallic Surface." 2015 IEEE Conference on Antenna
Measurements and Applications (2015 IEEE CAMA). Chiang Mai. Thailand, December 2015.
3.3.14 รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์
- P. Sriyanyong and H. Lu, "Implementation and Comparison of PSO-Based Algorithms
for Multi-Modal Optimization Problems." Proc. of 2013 International Symposium on
Computational Models for Life Sciences. vol. 1559. pp. 165-174, 2013.
3.3.15 ดร.กิตติ เสือแพร
- กิตติ เสือแพร และ ชูชาติ สีเทา “การพัฒนาชุด GUI-SCILAB สําหรับการแปลงฟูริเยร์แบบต่อเนื่อง
ทางเวลาสําหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า.” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (24/11/2559).
3.3.16 ดร.ภานี น้อยยิ่ง
- Anuchart SRISIRIWAT, Poolsak KOSEEYAPORN, Panee NOIYING and Somsak KEAWPUN.
“Design of Learning Activities Supporting Inquiry-based Learning for Industrial Electronics
Subject in Vocational Education.” International Conference on Innovation in Education (ICIE
2015). Bangkok. Thailand, 16-18 March 2015.
3.3.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สีเทา
- กิตติ เสือแพร และ ชูชาติ สีเทา “การพัฒนาชุด GUI-SCILAB สําหรับการแปลงฟูริเยร์แบบต่อเนื่อง
ทางเวลาสํ าหรั บ นั กศึ ก ษาสาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า.” การประชุ ม วิ ช าการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดั บ ชาติ
ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (24 พฤศจิกายน 2559).
3.3.18 ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
- ชัยณรงค์ เย็นศิริ และ กฤษดา ศรีจันทร์พิยม “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ประเมินตามสภาพจริง ในวิชา การพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางอาชีวศึกษา ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.” การประชุมวิชาการครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. หน้า 68-73, พฤศจิกายน 2559.
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3.3.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร ชมทอง
- Pongsathorn Chomtong, Prayoot Akkaraekthalin and Vech Vivek. "A Wideband
Monopole with Built-in Interdigital Capacitor for Size Reduction and Capacitive Feed for
Improved Response.” The 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013).
Imperial Mae Ping Hotel. Chiangmai, 13/03/2013- 15/03/2013.
3.3.20 รองศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
- Gavagsaz-Ghoachani R., Phattanasak M., Zandi M., Martin J.-P., Pierfederici S., NahidMobarakeh B.and Davat B. “Estimation of the bifurcation point of a modulated-hysteresis
current-controlled DC–DC boost converter: stability analysis and experimental verification.”
Power Electronics. IET Year: 2015. Volume: 8. Issue: 11 Pages: 2195 - 2203, DOI: 10.1049/ietpel.2015.0078.
3.3.21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี
- Phattanasak M., Kaewmanee W., Mungporn P., Sikkabut S., Yodwong B., Boonseng A.,
Thounthong P., Sethakul P., Gavagsaz-Ghoachani R., Martin J.-P., Pierfederici S. and Davat B.
“Current-fed full-bridge DC-DC converter with nonlinear control scheme.” Environment and
Electrical Engineering (EEEIC). 2014 14th International Conference on Year: 2014 Pages: 449 453, DOI: 10.1109/EEEIC.2014.6835911
3.3.22 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
- อลงกรณ์ พรมที, พินิจ เนื่องภิรมย์, ศรัณย์ ชูคดี และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล “โปรแกรมจําลอง
การแพร่ ก ระจายคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ในโพรงตั ว นํ า โดยวิ ธี ของโมเมนต์ . ” วารสารวิ ช าการพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 257-267, 2557.
3.3.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
- มนัส หมิดหวัง และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล “การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟัซซีสไลด์ดิ้งโหมด.”
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6. หน้า 75-81, พฤศจิกายน 2557.
3.3.24 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
- Payakkakul K., Satthaphol P. and Siripruchyanun M. “A Simple Fully Controllable
Schitt Trigger with Electronic Method Using VDTA.” Applied Mechanics and Materials., vo1.
781. pp. 180-183, 2015.
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3.3.25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์
- เอกกมล บุ ญยะผลานั นท์ และ มี ชั ย โลหะการ “ผลกระทบของวิ นโดว์ฟังก์ ชั นในการ ตรวจจั บ
ความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนํา 3 เฟส.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1,
มกราคม-เมษายน 2558.
3.3.26 อาจารย์ภัควี หะยะมิน
- ภัควี หะยะมิน และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล “การประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด
25 kW.” การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยพะเยา, (26/1/2560).
3.3.27 ว่าที่ ร.ต.ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
- Panjan Sarut and Siam Charoenseang. "Design and Development of a Robotic Arm for
Rehabilitation and Training." International Conference on Computer Science and its
Applications. Springer Singapore, 2016.
3.3.28 ดร.ขนิษฐา หินอ่อน
- ขนิษฐา หินอ่อน “ปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” วารสารวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
3.3.29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ ศักดิ์ศิริ
- เอกสารประกอบการสอนวิ ชา 020213014
Engineering)

วิ ศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic

3.3.30 อาจารย์นิวัติ สุขศิริสันต์
- เอกสารประกอบการสอนวิ ช า 020213401 การวั ด และควบคุ ม ในอุ ต สาหกรรม (Industrial
Measurement and Control)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทําให้นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่ประสบกับสภาพการทํางานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อนออกไปทํางานจริง
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และการศึ ก ษา ได้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามดั ง นี้
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้วหลักสูตรยังกําหนดให้นักศึกษาต้องทํา
โครงงาน โดยวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้
• การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และการศึ ก ษา บั ง คั บ ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งผ่ า นการลงทะเบี ย นใน
ระดับชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามลําดับ ซึ่งนักศึกษาจะปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาที่มี
การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา หรือในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานในด้านการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1.) ทักษะในการปฏิ บั ติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ความเข้ าใจในหลั กการความ
จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2.) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้
(3.) ได้รับ ประสบการณ์ตรงจากฝึกสอนในสถานประกอบการ อัน จะนํ าไปสู่ การพั ฒนาตนเอง
เพื่อให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้เพิ่มมากขึ้น
(4.) มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(5.) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
(6.) มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองเพิ่ ม ขึ้ น กล้ า แสดงออกความคิ ด เห็ น และสามารถนํ า ความคิ ด
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
(1.) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน ใช้เวลาในภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 5
(2.) โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ใช้เวลาปฏิบัติการในภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามด้ า นการเรี ย นการสอน และโครงงานพิ เ ศษจั ด เต็ ม เวลาใน 1
ปีการศึกษา
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อ กํ า หนดในการทํ า โครงงาน ต้ อ งเป็ น หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างด้ า น
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และการศึ ก ษา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ออกแบบ และควบคุ ม งานทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องนําส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาจะได้รับ
การฝึกค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์งาน ตลอดจนการบริหารโครงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา สําหรับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะ
เน้นให้นักศึกษาสามารถนําความรู้หรือทฤษฎีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
งานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาต่อไป
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษาสามารถทํ างานเป็ น ที ม สามารถปรั บ ตัว ทํ างานร่ ว มกั บผู้ อื่นได้ มี ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ศึกษาได้ สามารถควบคุมบริหารโครงงานให้อยู่ในขอบเขตที่กําหนด
และสามารถดําเนินการได้เสร็จทันเวลา โดยโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง
ตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทําโครงงาน สมุดบันทึกการให้คําปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการนําเสนอผลการศึกษา และ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จทันช่วงปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้จะต้องมีคณะกรรมการสอบโครงงานไม่ต่ํา
กว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะ
สําเร็จการศึกษา
(2) ด้านภาวะผู้นํา และความ
- กํ าหนดให้ มีรายวิ ชาซึ่ งนั กศึ กษาต้องทํ างานเป็น กลุ่ ม และมีการ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มี กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาหมุ น เวี ย นกั น เป็ น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกฎ กติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น
- มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
(3) จริยธรรม และจรรยาบรรณ
มี ก ารให้ ค วามรู้ ถึ งผลกระทบต่ อสั ง คมที่ เ กิ ด จากการกระทํ า ที่ ผิ ด
วิชาชีพ
จรรยาบรรณ รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมทุกรายวิชา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึ กษาต้ องมี คุณธรรม จริ ย ธรรมเพื่อให้ ส ามารถดํ าเนิ น ชี วิ ตร่ ว มกั บ ผู้ อื่นในสั งคมอย่ าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความปลอดภัยในชีวิต มีความสําเร็จทางธุรกิจ สําหรับผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจําเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขา
อื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ได้อย่างเป็นระบบ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนี้ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาค
การศึ กษา ซึ่งไม่ จําเป็ นต้ องเป็ นข้ อสอบ อาจใช้ การสังเกตพฤติ กรรมระหว่ างทํากิจ กรรมที่กําหนด มีการ
กําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติขอนักศึกษา นักศึกษาที่
คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรม
ก่อนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลาตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ นไปตามระเบี ย บของมหาวิ ทยาลั ย นั ก ศึ กษาต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนต้องสอดแทรก เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
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(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกั บ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ตรงตามข้อกําหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อ
การศึกษา
(5) สามารถถ่ายทอดความรู้และพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ดั งนั้ น นั กศึ กษาจํ าเป็ น ต้ องได้ รั บ การพั ฒ นาทั กษะทางปั ญญาไปพร้ อ มกั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุ ของปั ญ หา วิ ธี ก ารแก้ ปั ญหารวมทั้ งแนวคิ ด ด้ ว ยตนเอง ไม่ ส อนในลั ก ษณะท่ อ งจํ า นั กศึ กษาต้ องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่าง
เหมาะสม
(5) มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการ
เลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การศึกษาจากกรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิชาชีพครู
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิ บั ติ ข องนั กศึ ก ษา เช่ น ประเมิ น จากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ภายใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ ต่ อไปนี้ ให้นั กศึ กษาระหว่ างที่ส อนในรายวิช า หรืออาจให้ นั กศึกษาไปเรี ย นวิ ช าทางด้ าน
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
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(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนได้ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ของกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรม เช่ น การทํ า งานเป็ น กลุ่ ม การทํ า งานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกั บ ผู้ อื่ น การเรี ย นข้ า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น ผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุ ทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้า นทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการนํ า เสนอรายงานกลุ่ ม ใน
ชั้น เรี ยน และสั งเกตจากพฤติ กรรมที่แสดงออกในการร่ว มกิ จกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วนชั ดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สารมารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อสารความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิ ทธิ ภ าพของวิ ธี แก้ ปั ญหา และให้ นํ า เสนอแนวคิ ด ของการแก้ ปั ญหา ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และ
สถานการณ์เสมื อนจริ ง และนํ าเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม การเรี ยนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้ เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
2. ด้านความรู้
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถนําความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมได้
5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ตามความเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 = ความรับผิดชอบหลัก และ  = ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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020003105 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
     
(Basic Photography)
020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
 

(Professional Ethics)
030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
  

(Meditation for Life Development)  
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)


(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)


 
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)

 
 
(Engineering Mathematics II)

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

1 2

2 3

4

5

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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มคอ.2

มคอ.2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 = ความรับผิดชอบหลัก และ  = ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)

1

2 3



 





 



 



 



 










 


 






3. ทักษะทางปัญญา





4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

4 5 1

2

3



4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5




 




 


    

 
  



  

118
มคอ.2

มคอ.2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 = ความรับผิดชอบหลัก และ  = ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)
(English for Work)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

1 2

2 3

4

5

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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มคอ.2

มคอ.2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 = ความรับผิดชอบหลัก และ  = ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด 3(3-0-6)
สร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

1 2

2 3

4

5

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

 







  



 







  



 







  













 

  

 



















     

หมายเหตุ ทุกรายวิชาของภาควิชามีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน

มคอ.2

120
มคอ.2

1

มคอ.2
3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ได้อย่างเป็นระบบ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ตรงตามข้อกําหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการศึกษา
5. สามารถถ่ายทอดความรู้และพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
3. ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5. มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนได้ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ของกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
121

มคอ.2
5. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สารมารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อสารความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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มคอ.2
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีความ

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถทํางาน

เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์มีวินัย 
ตรงต่อเวลา
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้ง ประยุกต์

ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา
มคอ.2

มคอ.2

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) (ต่อ)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9
3. สามารถวิเ คราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ให้ตรงตามข้อกําหนดที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและ

วิวัฒนาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการศึกษา
5. สามารถถ่ า ยทอดความรู้ และพัฒ นาหลั กสู ต รทางด้า น

วิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้

ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
5. มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้

จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์

ELO10



มคอ.2

มคอ.2
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมาชี้นําสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างดี

2. มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทาง
คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ การแสดงสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ต่ อ การ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10











มคอ.2

มคอ.2
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
3. สารมารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน
และการสื่อสารความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10
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มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Compute for Education)
020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
020003221 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา
3(3-0-6)
หลักสูตรอาชีวศึกษา
(Education Philosophy and Vocational
CurriculumDevelopment)
020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
020003224 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and
Technical Education)
020003226 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10






































































มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and
Evaluation)
020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 6(0-18-6)
(Teacher Profession Practice in
Educational Institute I)
020003234 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 6(0-18-6)
(Teacher Profession Practice in
Educational Institute II)
020253001 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
020253002 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10
































































มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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020253003 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
020253004 วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuits)
020253005 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
020253006 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
020253007 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
020253008 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instrumentation and
Measurement)
020253009 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือ
1(0-3-1)
วัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instrumentation and
Measurement Laboratory)
020253010 การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital and Logic Circuit Design)
020253011 ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล 1(0-3-1)
(Digital and Logic Circuit Design Laboratory)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10


















































มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
020253012
020253013
020253014
020253015
020253016
020253017
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020253018
020253101
020253102
020253103
020253104

ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
(Microcontroller)
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1 3(0-6-2)
(Electrical Engineering Practice I)
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 2 3(0-6-2)
(Electrical Engineering Practice II)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1(0-3-1)
(Engineering Electronics Laboratory)
ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
(Control System Laboratory)
ศึกษาโครงงานและสัมมนา
1(0-3-1)
(Project Study and Seminar)
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project )
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Machines)
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Machine Laboratory)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
ระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power System)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10




















































































มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
020253105
020253106
020253107
020253108
020253109
020253301
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020253302
020253303
020253304
020253305
020253306

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Safety)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
(Power System Protection)
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
โรงต้นกําลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Power Plants and Substations)
ข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
(Communication Network and
Transmission Lines)
การสื่อสารแบบดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Communication)
หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communicaiton)
สื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10

















































มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
020253307
020253308
020253309
020253201
020253202
020253203
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020253204
020253205

020253206
020253207

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking)
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
1(0-3-1)
(Telecommunication System Laboratory)
การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
(Industrial Measurement and Control)
วิศวกรรมการซ่อมบํารุง
3(2-3-5)
(Maintenance Engineering)
การจัดการทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Management)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6)
(Robotic and Automation Engineering)
เทคนิคการออปติไมซ์เบื้องต้นสําหรับ 3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้ากําลัง
(Introduction to Optimization
Techniques for Power System)
เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
3(2-3-5)
(Advanced Electrical Machines )
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(2-3-5)
(Electric Drives)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10



















































มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10
020253208 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)


(Electrical Engineering Drawing)
020253209

020253210

020253211
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020253212
020253213
020253214
020253215
020253216

ระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6)
(Fuzzy System and Artificial Neural
Network)
การผลิต การส่งจ่าย
3(3-0-6)
และการจําหน่ายไฟฟ้า
(Electrical Power Generation, Transmission
and Distribution)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3(3-0-6)
(Sensors & Transducers)
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิศวกรรมวัสดุทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Materials)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
ปฏิบัติการไฟฟ้ากําลังขั้นสูง
1(0-3-1)
(Advanced Electric Power Laboratory)

















































มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
(Selected Topics in Power and
Control Engineering)
020253401 การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5)
(Microcontroller Applications)
020253402 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electronic Engineering)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10

020253217

020253403

ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1(0-3-1)
(Advanced Electronic Engineering Laboratory)
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020253404 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Circuit Design)
020253405 ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-1)
(Electronic Circuit Design Laboratory)
020253406 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Wave and Field)
020253407 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง 1(0-3-1)
(Advanced Telecommunication System
Laboratory)
020253408 ระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Systems)


























































มคอ.2

มคอ.2
หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
มาตรฐานผลการเรียนรู้
020253409
020253410
020253411
020253412
020253413
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020253414

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Numerical Methods for Engineering)
การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Communication)
การสื่อสารแถบกว้าง
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(Selected Topics in Electronic and
Telecommunication Engineering)

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10
























มคอ.2

มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรีย นรู้ของนักศึกษาเป็น ส่วนหนึ่งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชา
ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การทวนสอบ
ในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และนํ า ผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา อาทิ
แฟ้ ม สะสมผลงาน จํ า นวนแบบจํ า ลองหรื อ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ พั ฒ นาเองและวางขาย
จํานวนสิทธิบัตร จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ และ
จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามระเบีย บมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ในองค์กร
ต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของสถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ภาคการศึกษา อุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป
และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
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(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การกํากับมาตรฐานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งได้บันทึกในฐานข้อมูลระดับปริญญาตรีเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ได้แก่ การควบคุมจํานวนอาจารย์ประจํา
หลั กสู ตรและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร ให้ มีคุณวุ ฒิ ตรงหรื อสั มพั น ธ์ กับ หลั กสู ตรที่ เปิ ดสอน รวมทั้ ง มี
แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของมาตรฐาน (Thai Qualification Framework for Higher
Education; TQF : HEd)
2. บัณฑิต
1) มี แ ผนการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เมื่ อ ครบรอบหลั ก สู ต ร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
2) ประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากการได้งานทําของบัณฑิต เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน
นั้น
3. นักศึกษา
3.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
1) อาจารย์ประจํารายวิชากําหนดตารางเวลาให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
2) อาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษากําหนดเวลาให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียน
แนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
3) คณะ/มหาวิ ทยาลัย จั ดอบรมสัมมนาการเลือกและวางแผนสําหรับ อาชีพแก่นั กศึ กษาก่อนจบ
การศึกษา
4) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ระบบการสอนเสริ ม ด้ า นวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น แก่นักศึกษาที่สนใจ
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นั กศึ กษาสามารถยื่ น อุ ทธรณ์ ต่อภาควิ ช าได้ ซึ่ งเป็ น ตามกฎระเบี ย บของมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้กําหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติที่ต้องการ มีการกําหนดให้ผู้สมัครนําเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมคณาจารย์ และสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมคณาจารย์ประกอบการพิจารณา
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
กรรมการภาควิชาและคณาจารย์มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 10 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมก่อนและ
หลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ทุก
คนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอน อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องเข้าร่วมประชุมในการวางแผน ติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ทางภาควิชามีการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญมาสอนในหัวข้อที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1) หัวหน้าภาควิชาเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประเมินหลักสูตรจากข้อมูลในร่างรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร
2) หัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมวิเคราะห์ผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําปี และใช้ข้อมูลเพื่อ
วางแผนปรั บ ปรุ งกลยุ ทธ์ การสอน ทั กษะต่ อคุ ณภาพของหลั กสู ตร จั ดทํ า รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
หลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี
3) เมื่ อครบรอบหลั กสู ตร (5 ปี ) หั วหน้ าภาควิ ช าจั ดการประเมิ น หลักสู ตร โดยผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ จ าก
ภายนอก นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ และผู้จ้างงาน
4) แต่ งตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ มีจํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ของ สกอ.
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนําความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา
หรือบัณฑิตใหม่ และผู้จ้างงาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึ่งประสงค์
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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5.2 การเรียนการสอน
1) ก่ อ นการเปิ ด ภาคเรี ย น มอบหมายอาจารย์ ทุ ก คนเตรี ย มพร้ อ มในเรื่ อ งอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
ประกอบการสอนภาคปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน
2) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ประจํารายวิชาจะทราบความต้องการ/ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเรียน อาจารย์ประจํารายวิชาจะใช้ข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
5.3 การประเมินผู้เรียน
1) มอบหมายอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิ ช าและประสบการณ์ ภ าคสนาม จั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนามตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอ
แผนการพัฒนาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
2) ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําภาคการศึกษา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา
โดยคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา สุ่มทวนสอบรายวิชา 25% ของรายวิชาในความรับผิดชอบของ
ภาควิชาในแต่ละปี
4) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จัดทําร่างรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรประจําปี เสนอต่อหัวหน้าภาค
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่จะสนับสนุ นการเรียนการสอน ทั้งทางด้านการจัดสรร
งบประมาณค่าใช้ จ่ายตามความจํ าเป็ น มีการจัดสรรงบประมาณสํ าหรับ หนั งสื อและสารสารทางวิ ชาการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการสํารวจความต้องการอุปกรณ์และครุภัณฑ์ รวมทั้งสื่อการสอนทางวิชาการเป็นประจํา
ทุกปี
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มคอ.2
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
√
√
√
√
√
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
√
√
√
√
√
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
√
√
√
√
√
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
√
√
√
√
√
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 √
√
√
√
√
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
√
√
√
√
√
การเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
√
√
√
√
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
√
√
√
√
√
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
√
√
√
√
√
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
√
√
√
√
√
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว)
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
√
√

√
9

10

10

11

12

มคอ.2
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา
การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้ นได้ ว่า ผู้เรีย นมี ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธี การที่ ใช้ไม่ส ามารถทําให้ผู้ เรี ยนเข้าใจได้ ก็จ ะต้องมี การ
ปรับเปลี่ ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรีย นจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรี ยนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ก ารประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ ในทุ กด้ านทั้ งด้ านทั กษะ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี โดยเน้นการติดตามประเมิน
นักศึกษาว่ามีขีดความสามารถทางการวิจัยมากน้อยแค่ไหน และยังอ่อนด้อยด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ปี ตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น
จะกระทําทุก 3 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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มคอ.2

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ความหมายของรหัสวิชา
สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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Sem.1
22(x-x-x)
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Sem.2
21(x-x-x)

Sem.3
22(x-x-x)

Sem.4
21(x-x-x)

Sem.5
22(x-x-x)

020253008 3(3-0-6)
Elec. Instru. &Meas.

020253009 1(0-3-1)
Elec. Instru. & Meas.
Lab.

020253010 3(3-0-6)
Digital & Logic
Circuit Design

020253011 1(0-3-1)
Digital & Logic
Circuit Design Lab.

020253013 3(0-6-2)
Elec. Eng. Pract I

020253014 3(0-6-2)
Elec. Eng. Pract. II

020253003 3(3-0-6)
Eng. Materials

020253002 3(3-0-6)
Eng. Mechanics

020253001 3(2-2-5)
Eng. Drawing

040113001 3(3-0-6)
Chemistry for Eng.

020253004 3(3-0-6)
Elec. Circuit

020253006 3(3-0-6)
Electromagnet Field

020253105 3(3-0-6)
Elec. Safety

040113002 1(0-3-1)
Chemistry Lab. for
Eng.

020253005 3(3-0-6)
Eng. Electronics

020253015 1(0-3-1)
Eng. Electronics
Lab.

040313005 3(3-0-6)
Physic I

040313007 3(3-0-6)
Physic II

020003224 3(3-0-6)
Edu. Psychology

040313006 1(0-3-1)
Physic Lab. I

040313008 1(0-3-1)
Physic Lab. II

040203111 3(3-0-6)
Eng. Mathematics I

040203112 3(3-2-6)
Eng. Mathematics II

040203211 3(3-2-6)
Eng. Mathematics III

020003223 2(2-0-4)
Thai Lang. & Cult.

020003103 3(2-2-5)
Computer and
Programming

020003221 3(3-0-6)
Teaching Prof.

08xxxxxxx 1(x-x-x)
Phy. Edu. Elective
Course

xxxxxxxxx 1(x-x-x)
Gen. Edu. Elective
Course

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

Sem.6
22(x-x-x)

020253016 1(0-3-1)
Control System Lab.

Sem.7
22(x-x-x)

Sem.8
21(x-x-x)

020253017 1(0-3-1)
Project Study

020253018 3(3-0-6)
Special Project

020253108 3(3-0-6)
Power Electronic

020253103 3(3-0-6)
Elec. System Design

020253107 3(3-0-6)
Energy Conservation

020253101 3(3-0-6)
Elec. Machine

020253102 1(0-3-1)
Elec. Machine
Lab.

020253104 3(3-0-6)
Elec. Power System

020253106 3(3-0-6)
Power System
Protection

020253007 3(3-0-6)
Control System

020253012 3(2-3-5)
Microcontroller

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Sci. & Math. Elective
Course

020003222 3(3-0-6)
Edu. Philo.
Vocational

020003225 3(3-0-6)
Teaching Meth.

020003228 3(3-0-6)
Edu. Meas. & Eva.

020003229 2(2-0-4)
Edu. Quality Manage

020003226 3(3-0-6)
Edu. Research

020003227 3(3-0-6)
Innovation & Inst.
Media

020003230 3(1-4-4)
Teaching Pract. I

020003231 3(0-6-4)
Teaching Pract. II

020003232 3(0-6-4)
Teaching Pract. III

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Gen. Edu. Elective
Course

0202xxxxx 1(x-x-x)
Power Elective
Course

0202xxxxx 3(x-x-x)
Power Elective
Course

0202xxxxx 3(x-x-x)
Power Elective
Course

0202xxxxx 3(x-x-x)
Power Elective
Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Gen. Edu. Elective
Course

Sem.9
6(0-240-0)

Sem.10
6(0-240-0)

020003233 6(0-240-0)
Teacher Prof.
Practice I

020003234 6(0-240-0)
Teacher Prof.
Practice II

02053109 3(3-0-6)
Power Plants and
Substations

xxxxxxxxx 1(x-x-x)
Gen. Edu. Elective
Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Social and Human
Elective Course

0202xxxxx 3(x-x-x)
Power Elective
Course

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elective
Course

มคอ.2

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรแขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elective
Course

Sem.1
22(x-x-x)
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Sem.2
21(x-x-x)

Sem.3
22(x-x-x)

Sem.4
21(x-x-x)

Sem.5
22(x-x-x)

Sem.6
22(x-x-x)

020253008 3(3-0-6)
Elec. Instru. &Meas.

020253009 1(0-3-1)
Elec. Instru. & Meas.
Lab.

020253010 3(3-0-6)
Digital & Logic
Circuit Design

020253011 1(0-3-1)
Digital & Logic
Circuit Design Lab.

020253013 3(0-6-2)
Elec. Eng. Pract. I

020253014 3(0-6-2)
Elec. Eng. Pract. II

020253003 3(3-0-6)
Eng. Materials

020253002 3(3-0-6)
Eng. Mechanics

020253001 3(2-2-5)
Eng. Drawing

040113001 3(3-0-6)
Chemistry for Eng.

020253004 3(3-0-6)
Elec. Circuit

020253006 3(3-0-6)
Electromagnet Field

020253301 3(3-0-6)
Commu. Net & Trans.

020253309 1(0-3-1)
Telecom System
Lab.

020253302 3(3-0-6)
Digital Commu.

040113002 1(0-3-1)
Chemistry Lab. for
Eng.

020253005 3(3-0-6)
Eng. Electronics

020253015 1(0-3-1)
Eng. Electronics
Lab.

02053308 3(3-0-6)
Signal and System

020253303 3(3-0-6)
Principle of Commu

020253305 3(3-0-6)
Microwave Eng.

040313005 3(3-0-6)
Physic I

040313007 3(3-0-6)
Physic II

020003224 3(3-0-6)
Edu. Psychology

020253007 3(3-0-6)
Control System

020253012 3(2-3-5)
Microcontroller

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Sci. & Math. Elective
Course

020003222 3(3-0-6)
Edu. Philo.
Vocational

040313006 1(0-3-1)
Physic Lab. I

040313008 1(0-3-1)
Physic Lab. II

020003225 3(3-0-6)
Teaching Meth.

020003228 3(3-0-6)
Edu. Meas. & Eva.

020003229 2(2-0-4)
Edu. Quality Manage

020003226 3(3-0-6)
Edu. Research

040203111 3(3-0-6)
Eng. Mathematics I

040203112 3(3-2-6)
Eng. Mathematics II

040203211 3(3-2-6)
Eng. Mathematics III

020003227 3(3-0-6)
Innovation & Inst.
Media

020003230 3(1-4-4)
Teaching Pract. I

020003231 3(0-6-4)
Teaching Pract. II

020003232 3(0-6-4)
Teaching Pract. III

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Gen. Edu. Elective
Course

020003223 2(2-0-4)
Thai Lang. & Cult.

020003103 3(2-2-5)
Computer and
Programming

0202xxxxx 1(x-x-x)
Telecom. Elective
Course

0202xxxxx 3(x-x-x)
Telecom. Elective
Course

0202xxxxx 3(x-x-x)
Telecom. Elective
Course

020003221 3(3-0-6)
Teaching Prof.

08xxxxxxx 1(x-x-x)
Phy. Edu. Elective
Course

xxxxxxxxx 1(x-x-x)
Gen. Edu. Elective
Course

0202xxxxx 3(x-x-x)
Telecom. Elective
Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Gen. Edu. Elective
Course

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

020253016 1(0-3-1)
Control System Lab.

Sem.7
22(x-x-x)
020253017 1(0-3-1)
Project Study

020253307 3(3-0-6)
Data Commu.

xxxxxxxxx 1(x-x-x)
Gen. Edu. Elective
Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Social and Human
Elective Course

0202xxxxx 3(x-x-x)
Telecom. Elective
Course

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elective
Course

Sem.8
21(x-x-x)

Sem.9
6(0-240-0)

Sem.10
6(0-240-0)

020253018 3(3-0-6)
Special Project

020253304 3(3-0-6)
Optical Commu.

020253306 3(3-0-6)
Antenna Eng.

020003233 6(0-240-0)
Teacher Prof.
Practice I

020003234 6(0-240-0)
Teacher Prof.
Practice II

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elective
Course

มคอ.2

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของงหลักสูตรแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
หลักที่

1-2 3-4 5 6

7

8-9

คณะ

01
02
03
04

=
= คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
=
=

ภาควิชา
01 = ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

02
03
04
05
06

=
=
=
=
=

กลุ่ม/แขนงวิชา

0 = วิชาแกน
1 = วิชาบังคับแขนงวิชาวิศวกรรมระบบ

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
2 = วิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้ากําลังและระบบควบคุม
3 = วิชาบังคับแขนงวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
4 = วิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

สาขาวิชา
02 = ครุศาสตร์ไฟฟ้า
1 = วิศวกรรมไฟฟ้า (TE , TTE)

2 = ไฟฟ้า (MTE)
3 = ไฟฟ้าศึกษา (DTE)
4 = วิศวกรรมไฟฟ้า MTE
5 = วิศวกรรมไฟฟ้า (TEE)

ลําดับวิชา

0X – 9X = ลําดับวิชา

ระดับการศึกษา
1 = ป.วช.

2 = ป.วส.
3 = ปริญญาตรี
4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 = ปริญญาโท
6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
7 = ปริญญาเอก
8 = สูงกว่าปริญญาเอก

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

