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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณะ/ภาควิชา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร 25430021100257 
 ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
ชื่อย่อ B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  - หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ทางวิชาการ) 
  - ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
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 5.2 ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 

- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2560 

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในการประชุมครั้งที่ ………………… เมื่อวันที่ ……….. เดือน ………………. พ.ศ. ………….        
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในการประชุมครั้งที่ ………………… เมื่อวันที่ ……….. เดือน ………………. พ.ศ. ………….   
      

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ในปีการศึกษา 2567  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
- วิศวกรควบคุมในสาขาไฟฟ้า 
- นักวิชาการหรือนักวิจัย 
- ธุรกิจส่วนตัว
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9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 1) 

วศ.ม. 
วศ.ด. 

วิศวกรรมไฟฟ้า  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2546 

2549 

2563 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธนากร  ฆ้องเดช วศ.บ. 

วศ.ม. 
วศ.ด. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2540 

2544 

2561 
3. อาจารย ์ นางสาวเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ วศ.บ. 

วศ.ม. 
  วศ.ด. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 

2557 

2561 
4. อาจารย ์ นางสาวบุศรา พิริยะอนนท ์ วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 1) 

 

M.Sc. 
 

D.Eng. 

วิศวกรรมไฟฟ้า  

 

Electrical Engineering 

 

Electrical Engineering 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Toyohashi University of Technology, 

Japan  

The University of Newcastle, Australia  

2551 

 

2553 

 

2556 

5. รองศาสตราจารย ์ นายพูนลาภ ลามศรีจันทร์ วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 1) 
วศ.ม. 

D.Eng. 

วิศวกรรมไฟฟ้า  

วิศวกรรมไฟฟ้า 

Telecommunications 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Asian Institute of Technology 

2536 

2539 

2549 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 เฉพาะในสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2565 ได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 และ แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 อันมีวิสัยทัศน์ว่า 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเปน็สุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”
มาเป็นหลักสำคัญในการพิจารณา และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
-2580) ซึ่งมีเป้าหมายว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว   
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมุง่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
เพราะทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
ส่วนประกอบที่สำคัญ นอกเหนือไปจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว  การพัฒนา
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ ล้วนแล้วแต่มีพ้ืนฐานมาจากบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งสิ้น 
นอกจากนี้ในการพัฒนาหลักสูตรยังได้พิจารณาในส่วนการยกมาตรฐานการศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และข้อกำหนดของสภาวิศวกรในการประกอบ
วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานประการหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การผลิต
และนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด การวางระบบโครงข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
การออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความรวดเร็วในการประมวลผลและประหยัดพลังงาน
ตลอดจนระบบควบคุมที่มีเสถียรภาพและแม่นยำ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในงานวิศวกรรมไฟฟ้าในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมและสื่อสารข้อมูล ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุม 
รวมถึงการวิจัย วางแผน ออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนาผลิตภาพแรงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องความ
ต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน การยกระดับการพัฒนา
สมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีและเร่งรัดให้มีการเรียนรู้ที่เท่าทันเพ่ือให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงานจึงมีความสำคัญ โดยสนับสนุนยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพ 
การศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ย่อมต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีพ้ืน

ฐานความรู้ที่ดีทำให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางภาคการผลิตมีความสำคัญอย่างมาก โดยจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดสังคม
ของการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ในอนาคตคาดหมายว่าจะเกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ข้ึน 
ซ่ึงจะทำให้มีเงินทุนไหลเข้ามามากขึ้น ทำให้เศรษญกิจไทยก้าวต่อไปข้างหน้า ทำให้เกิดการจ้าง
งานเพ่ิมขึ้น ทำให้ประชาชนในประเทศอยู่ดีกินดี ส่งผลให้การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมี
ความมั่นคงและยั่งยืน 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ของประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้
วิศวกรไฟฟ้าที่จบออกไปมีความเพียบพร้อมทั้งทางด้านพ้ืนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในแขนง
ต่างๆ และมีความสามารถปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมทั้ง
ในวิชาชีพและการดำเนินชีวิต นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตยังได้มุ่งเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าได้หลายวิชา เพ่ือให้นิสิตสามารถมุ่งเน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ
เปิดโอกาสให้สามารถศึกษาในแขนงวิชาอ่ืนๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังได้คำนึงถึงพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการ

ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบทางสังคม นอกจากนี้สามารถพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ งาน
บริการทางวิชาการ และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เปิดสอนโดยภาควิชาต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 13.2 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาควิชาอ่ืนๆ ได้แก่ 

01205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  
01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I  
01205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I 
01205213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I 
01205301 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ 
01205302 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาโดยมีการประสานงานกับ
ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  

1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้พ้ืนฐานรอบด้านทั้ง

ไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ต่อไป มีทักษะในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม พร้อมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

 

1.2 ความสำคัญ 

เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา

ประเทศซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแขนงต่างๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

เพ่ือให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสามารถเรียนรู้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทีเ่กิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นอกจากนี้ต้องยึดถือคุณธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้านในงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสามารถประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสารได ้และเป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม  

2) เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงให้เป็น

ที่ยอมรับของสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์กำหนดของ สป.อว. และ
เป็นไปตามเงื่อนไขของสภา
วิศวกร 

- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
ดำเนินการรายงานวิจัยสถาบัน 
 
- จัดประชุมกรรมการพัฒนา
หลักสูตรโดยเรียนเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ และภาคอุตสาหกรรมให้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

- รายงานผลวิจัยสถาบัน 
- รายงานผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- การตรวจรับรองหลักสูตรจาก
สภาวิศวกรและการรับรอง
หลักสูตรจาก สป.อว. 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ 

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีวิชาที่
นิสิตต้องมีการทำโครงงานทั้ง
แบบเดี่ยวและแบบทำงานเป็น
กลุ่ม 
 

ผลประเมินด้านความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของงาน
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายของนิสิต 

ส่งเสริมการนำความรู้ไปประยุกต์ 
แก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และการทำวิจัย 

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีวิชาที่
ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึก
ทักษะการค้นคว้า การประดิษฐ์
คิดค้น และการทำงานวิจัย 
 

ความพึงพอใจของหน่วยงานที่
รับบัณฑิตเข้าทำงาน 
 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งด้วยภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีวิชาที่
ให้นิสิตได้ฝึกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การทำรายงาน การนำเสนอด้วย 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

- ผลการทวนสอบทางด้าน
ภาษา 
- ความพึงพอใจของหน่วยงานที่
รับบัณฑิตเข้าทำงาน 
 

แผนการติดตามผลการนำ
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ นิสิต 
ผู้ประกอบการ 

สำรวจความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน 

ผลการวิจารณ์หลักสูตรจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและผู้ใช้
บัณฑิต 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  วัน-เวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ต้องเป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
  2. เป็นคนวิกลจริต 
  3. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
  4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

- มีปัญหาในการปรับตัวการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
- มีพ้ืนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่แตกต่างกนั 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนิสิตใหม่เพ่ือแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของนิสิตใหม่ให้ประสบความสำเร็จ 
- จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ผ่านชมรมต่างๆ ของคณะ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
      ภาคปกต ิ

ปีที ่ ปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 85 85 85 85 85 
2 - 85 85 85 85 
3 - - 85 85 85 
4 - - - 85 85 

รวม 85 170 255 340 340 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - - 85 85 

 
      ภาคพิเศษ 

ปีที ่ ปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 65 65 65 65 65 
2 - 65 65 65 65 
3 - - 65 65 65 
4 - - - 65 65 

รวม 65 130 195 260 260 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - - 65 65 

       
      ภาคภาษาอังกฤษ 

ปีที ่ ปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 60 60 60 60 60 
2 - 60 60 60 60 
3 - - 60 60 60 
4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - - 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
     ใช้งบประมาณของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 2.6.1 ภาคปกติ 

งบรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าหน่วยกิต 283,648.16 567,296.31 850,944.47 1,134,592.62 1,134,592.62 

ค่าธรรมเนียม 295,264.91 590,529.83 885,794.74 1,181,059.66 1,181,059.66 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,382,696.95 2,765,393.90 4,148,090.86 5,530,787.81 5,530,787.81 

รวม 1,961,610.02 3,923,220.04 5,884,830.07 7,846,440.09 7,846,440.09 
งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 462,346.00 493,396.00 524,446.00 555,496.00 586,546.00 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลยั 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 
ค่าครุภณัฑ ์ 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 

รวม 14,427,512.67 14,458,562.67 14,489,612.67 14,520,662.67 14,551,712.67 
จำนวนนิสิต 85 170 255 340 340 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 169,735.44 85,050.37 56,822.01 42,707.83 42,799.15 

 
 
2.6.2 ภาคพิเศษ 

งบรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าหน่วยกิต 340,253.33 680,506.67 1,020,760.00 1,361,013.33 1,361,013.33 

ค่าธรรมเนียม 950,784.31 1,901,568.63 2,852,352.94 3,803,137.25 3,803,137.25 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,057,356.49 2,114,712.98 3,172,069.48 4,229,425.97 4,229,425.97 

รวม 2,348,394.14 4,696,788.28 7,045,182.42 9,393,576.56 9,393,576.56 
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งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 462,346.00 493,396.00 524,446.00 555,496.00 586,546.00 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลยั 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 
ค่าครุภณัฑ ์ 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 

รวม 14,427,512.67 14,458,562.67 14,489,612.67 14,520,662.67 14,551,712.67 
จำนวนนิสิต 65 130 195 260 260 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 221,961.73 111,219.71 74,305.71 55,848.70 55,968.13 

 
2.6.3 ภาคภาษาอังกฤษ 

งบรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าหน่วยกิต และ

ค่าธรรมเนียม 
957,644.55 1,915,289.10 2,872,933.65 3,830,578.20 3,830,578.20 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 976,021.38 1,952,042.76 2,928,064.13 3,904,085.51 3,904,085.51 
รวม 1,933,665.93 3,867,331.86 5,800,997.79 7,734,663.71 7,734,663.71 

งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 462,346.00 493,396.00 524,446.00 555,496.00 586,546.00 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลยั 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 11,260,000.00 
ค่าครุภณัฑ ์ 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 1,405,166.67 

รวม 14,427,512.67 14,458,562.67 14,489,612.67 14,520,662.67 14,551,712.67 
จำนวนนิสิต 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 240,458.54 120,488.02 80,497.85 60,502.76 60,632.14 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

• ข้อ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
20.1 นิสิตที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ประกอบด้วย 

20.1.1 นิสิตที่ย้ายคณะ ย้ายหลักสูตร หรือย้ายสาขาวิชาเอก มีสิทธิเทียบทุกรายวิชาที่ปรากฏ
อยู่ในหลักสูตรที่รับเข้า 
20.1.2 นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้ามาใหม่ไม่มีสิทธิเทียบรายวิชา ยกเว้นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สิ้นสุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จึงมีสิทธิขอเทียบ
รายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ 2.0 
20.1.3 นิสิตในโครงการความร่วมมือ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการว่าสามารถขอเทียบรายวิชาได้ 
20.1.4 นิสิตที่รับโอนหรือรับเข้าศึกษาต่อมาจากสถานศึกษาอ่ืน 
20.1.5 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาหรือวิทยาเขต 

20.2 เกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ประกอบด้วย 
20.2.1 การเทียบรายวิชาสำหรับนิสิตที่รับโอนหรือรับเข้าศึกษาต่อมาจากสถานศึกษาอ่ืน เป็น
รายวิชาที่เทียบได้กับรายวิชาในหลักสูตรที่รับเข้า โดยได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ 2.0 ให้
บันทึกเป็น P เท่านั้น ทั้งนี้นิสิตที่รับโอนสามารถเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของหน่วยกิตรวม ตามหลักสูตรที่รับเข้า ส่วนนิสิตที่รับเข้าศึกษาต่อสามารถเทียบรายวิชาและ
โอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่รับเข้า 
20.2.2 การเทียบรายวิชา สำหรับนิสิตต่างสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอนุมัติจากคณบดีเจ้า
สังกัดรายวิชานั้น 

20.3 การเทียบโอนในลักษณะกลุ่มวิชา 
20.3.1 เนื้อหาโดยรวมของกลุ่มวิชาที่จะนำมาขอเทียบกับเนื้อหาโดยรวมของกลุ่มวิชาที่เทียบได้ 
ต้องมีความสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาที่จะ
นำมาขอเทียบโอนต้องไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาที่เทียบโอนได้ 
20.3.2 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอน ต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ 2.0 
เทียบได้ระดับคะแนน P 
20.3.3 กรณีท่ีรายวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอนเป็นรายวิชาในระบบการเรียนที่มิใช่ระบบทวิภาค 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา โดยพิจารณาเทียบจำนวนหน่วยกิตให้ได้ตาม
เกณฑ์ของระบบทวิภาค 
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20.4 การเทียบโอนจากประสบการณ์ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนจาก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติ
จากคณบดีเจ้าสังกัดหลักสูตร โดยอาจจัดให้มีการทดสอบข้อเขียน หรือภาคปฏิบัติเพิ่มเติมได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

20.5 นิสิตต้องดำเนินการขอเทียบรายวิชา เพื่อยกเว้นไม่ต้องเรียน โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต และส่งหลักฐานการขออนุมัติต่อคณบดี
เจ้าสังกัดนิสิตภายในภาคการศึกษาปกติแรกท่ีนิสิตย้ายคณะ ย้ายหลักสูตร ย้ายสาขาวิชาเอก 
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหรือรับโอนมาจากสถานศึกษาอ่ืน กรณีท่ีมีความจำเป็นไม่อาจ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต 

• 21. การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันและการเรียนข้ามวิทยาเขต 
21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ในแต่ละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียน

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประเภทไม่นับหน่วยกิต (audit) การอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันให้
เป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต 

21.2 นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันเพ่ือนับหน่วยกิตในหลักสูตร จะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
21.2.1 เป็นนิสิตที่อยู่ในโครงการของหลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมระหว่างสถาบัน 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเจ้าสังกัดหลักสูตร 
21.2.2 เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปีสุดท้าย แต่รายวิชาที่จะเรียนไม่เปิดสอน
ในภาคการศึกษานั้นๆ 

21.3 รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นจะต้องได้รับการเทียบรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยการเทียบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอนุมัติของ
คณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา โดยถือเกณฑ์เนื้อหาและจำนวนหน่วยกิตเป็นหลัก 

21.4 ผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนให้บันทึกเป็น P หรือ NP และไม่นำไปคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่
จัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชา โดยสามารถนำมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

21.5 การผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ ๒1.4 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต และ
อนุมัติโดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ 

21.6 นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติ
จากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ วิทยาเขตท่ี
นิสิตสังกัดก่อนจึงจะชำระค่าธรรมเนียมการรับลงทะเบียนข้ามวิทยาเขตตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า    7 หนว่ยกิต 
  - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  106 หน่วยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    14 หน่วยกิต 
  2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  80 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 51 หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า      29 หน่วยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30        หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 
(Physical Education Activities) 

1( - - ) 

และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สาระอยู่ดีมีสุข 

1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป           

กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 

1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
 วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
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(Thai Language)` 
 วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 

(1 Foreign Language) 
9( - - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3( - - ) 

 1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  

(Knowledge of the Land) 
2(2-0-4) 

 1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระ
สุนทรียศาสตร์ 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     106       หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน      26 หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 14 หน่วยกิต 
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป 

(Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 
1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป 
(Fundamental of General Chemistry) 

3(3-0-6) 

01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I 
(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 
(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I 
(General Physics I) 

3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I  
(Laboratory in Physics I) 

1(0-3-2) 

 
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์          12 หน่วยกิต 

01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 
(Computers and Programming) 

3(2-3-6) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 
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01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I 
(Engineering Mechanics I) 

3(3-0-6) 

01213211 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร 
(Materials Science for Engineers)   

3(3-0-6) 

 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 51 หน่วยกิต 
01205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I  

(Electric Circuit Analysis I) 
3(3-0-6) 

01205212** เทคนิคเชิงวิเคราะห์สำหรับวิศวกรไฟฟ้า  
(Analytical Techniques for Electrical Engineers)  

3(3-0-6) 

01205213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics and Electrical Engineering Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205214 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและงานปฏิบัติทางไฟฟ้า 
(Electrical Machines Laboratory and Electrical Practices) 

1(0-3-2) 

01205215 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้า 
(Computer Programming for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 
 

01205216** สัญญาณและระบบ 
(Signals and Systems) 

3(3-0-6) 

01205217 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Fields and Waves) 

3(3-0-6) 

01205218 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
(Electrical Measurements and Instruments) 

3(3-0-6) 

01205219** ความน่าจะเป็นและสถิตสิำหรับวิศวกรไฟฟ้า  
(Probability and Statistics for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

01205241 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 
(Digital Circuits and Logic Design) 

3(3-0-6) 
 

01205242** วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I 
(Electronic Circuits and Systems I) 

3(3-0-6) 

01205251 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า I 
(Electromechanical Energy Conversion I) 

3(3-0-6) 

 
** วิชาปรับปรุง 
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01205311** ไมโครโพรเซสเซอร์* 
(Microprocessor) 

3(2-3-6) 

01205312 ระบบควบคุมเชิงเส้น 
(Linear Control Systems) 

3(3-0-6) 
 

01205321 หลักการสื่อสาร 
(Principles of Communications) 

3(3-0-6) 

01205326 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย I  
(Data Communications and Networks I) 

3(3-0-6) 

01205352** การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I  
(Electric Power System Analysis I) 

3(3-0-6) 

01205354** การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร 
(Electrical System Design in Buildings) 

3(3-0-6) 

01205363* การใช้งานเครื่องแปลงผันกำลังในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Applications of Power Converters in Electrical Engineering) 

1(0-3-2) 

 

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า   29 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาในกลุ่มย่อย 1) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 21 หน่วย

กิต 2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ และ 3) กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต      

 
1) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
เลือกเรียนวิชาในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

01200431 หลักการวิศวกรรมระบบราง 
(Principles of Rail Engineering) 

3(3-0-6) 

01200432 เทคโนโลยีหัวรถจักร 
(Rolling Stock Technology) 

3(3-0-6) 

01200433 ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
(Signalling and Telecommunication Systems) 

3(3-0-6) 

01200434 โครงสร้างพื้นฐานระบบราง 
(Rail Infrastructure) 

3(3-0-6) 

 
* วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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01200435 การปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบราง 
(Rail System Operation and Maintenance) 

3(3-0-6) 

01205231 วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(Telecommunication Engineering) 

3(3-0-6) 

01205314** การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II 
(Electric Circuit Analysis II) 

3(3-0-6) 

01205322 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
(Microwave Engineering) 

3(3-0-6) 

01205323 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 
(Digital Signal Processing) 

3(3-0-6) 

01205324 การสื่อสารแบบดิจิทัล 
(Digital Communications) 

3(3-0-6) 

01205325 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง 
(Communication Network and Transmission Lines) 

3(3-0-6) 

01205327 การสื่อสารเคลื่อนที่  
(Mobile Communications) 

3(3-0-6) 

01205328 การสื่อสารเส้นใยนำแสง 
(Optical Fiber Communications) 

3(3-0-6) 

01205329 วิศวกรรมสายอากาศ 
(Antenna Engineering) 

3(3-0-6) 

01205331 การออกแบบและการทำให้เกิดผลการประมวลสัญญาณดิจิทัล 
(Digital Signal Processing Design and Implementation) 

3(3-0-6) 

01205341 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ II 
(Electronic Circuits and Systems II) 

3(3-0-6) 

01205342 อิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง 
(Solid-State Electronics) 

3(3-0-6) 

01205343 ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก  
(VLSI Systems) 

3(3-0-6) 

01205344 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
(Industrial Electronics) 

3(3-0-6) 

01205345 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกในเทคโนโลยีซีมอส   
(Design of Analog CMOS Integrated Circuits) 

3(3-0-6) 

 
** วิชาปรับปรุง 
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01205346 การออกแบบระบบฝังตัว 
(Embedded System Design) 

3(3-0-6) 

01205347 นาโนเทคโนโลยีและนาโนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
(Introduction to Nanotechnology and Nanoelectronics) 

3(3-0-6) 

01205348 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

01205349* วิทยาศาสตร์อุณหภาพสำหรับวิศวกรไฟฟ้า 
(Thermal Sciences for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

01205351 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า II  

(Electromechanical Energy Conversion II) 
3(3-0-6) 

01205353 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 
(Power System Protection) 

3(3-0-6) 

01205355 โรงจักรไฟฟ้ากำลัง 
(Electric Power Plants) 

3(3-0-6) 

01205356 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
(High-Voltage Engineering) 

3(3-0-6) 

01205357 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(Electric Drives) 

3(3-0-6) 

01205358 พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) 

3(3-0-6) 

01205359 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
(Power Electronics) 

3(3-0-6) 

01205361** ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage Systems) 

3(3-0-6) 

01205362* ยานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicles) 

3(3-0-6) 

01205371 ตัวรับรู้กระบวนการและตัวแปรสัญญาณ 
(Process Sensors and Transducers) 

3(3-0-6) 

01205372 ระบบควบคุมดิจิทัล 
(Digital Control Systems) 

3(3-0-6) 

01205373 ระบบควบคุมฝังตัว 
(Embedded Control Systems) 

3(3-0-6) 

 
* วิชาเปิดใหม่ 
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01205374 การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 
(Industrial Automation and Control) 

3(3-0-6) 

01205375 วิทัศนเ์ครือ่งจักรในวิทยาการหุ่นยนต์  
(Machine Vision in Robotics) 

3(3-0-6) 

01205376 การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 มิติ 
(3D Product Design and Prototyping) 

3(3-0-6) 

01205377 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ 
(Artificial Intelligence System for Robots) 

3(3-0-6) 

01205411 การวิเคราะห์เชิงซ้อนทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Complex Analysis in Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

01205412 ไบโอเมตริก 
(Biometrics) 

3(3-0-6) 

01205415** การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สัญญาณในการเงิน 
(Applications of Signal processing in Finance) 

3(3-0-6) 

01205416* ระบบบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Blockchain Systems and Cryptocurrency in Electrical 
Engineering) 

3(3-0-6) 

01205417* ความเป็นเจ้าของธุรกิจในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

01205421 การสื่อสารแถบความถี่กว้าง 
(Broadband Communications)  

3(3-0-6) 

01205431 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย II 
(Data Communications and Networks II) 

3(3-0-6) 

01205432 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุแบบแพสซิฟ 
(Passive Radio Frequency Circuit Design) 

3(3-0-6) 

01205433 การเข้ารหัสประยุกต์ 
(Applied Coding) 

3(3-0-6) 

01205434 ระบบโทรศัพท์ดิจิทัล 
(Digital Telephone Systems) 

3(3-0-6) 

01205435 การสื่อสารดาวเทียม 
(Satellite Communications) 

3(3-0-6) 

 
* วิชาเปิดใหม่ 
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01205436 ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ 
 (Mobile Network Systems) 

3(3-0-6) 

01205437 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุแบบแอ็กทิฟ 
(Active Radio Frequency Circuit Design) 

3(3-0-6) 

01205438 การจำลองระบบสื่อสาร 
(Simulation of Communication Systems) 

3(3-0-6) 

01205439 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 
(Internetworking) 

3(3-0-6) 

01205441 การออกแบบวงจรป้อนกลับ 
(Feedback Circuit Design) 

3(3-0-6) 

01205444 อุปกรณ์ทางแสง 
(Optical Devices) 

3(3-0-6) 

01205445 ตัวรับรู้สารกึ่งตัวนำ 
(Semiconductor Sensors) 

3(3-0-6) 

01205446 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 
(Biomedical Electronics) 

3(3-0-6) 

01205451 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
(Energy Conservation and Management) 

3(3-0-6) 

01205452** โซลาร์อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
(Solar Inverters for PV Power Systems) 

3(3-0-6) 

01205461** การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II 
(Electric Power System Analysis II) 

3(3-0-6) 

01205462 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง 
(Harmonics in Power Systems) 

3(3-0-6) 

01205463** ความเชื่อถือได้และการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า               
(Reliability and Maintenance of Power Distribution 
Systems) 

3(3-0-6) 

01205464 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 
(Distributed Electric Generation System) 

3(3-0-6) 

01205465 วิศวกรรมการส่องสว่าง 
(Illumination Engineering) 

3(3-0-6) 

 
* วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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01205466 ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร 
(Electrical Systems and Signal Systems in Building) 

3(3-0-6) 

01205471 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
(Introduction to Robotic Systems) 

3(3-0-6) 

01205472 การควบคุมพลวัตเบื้องต้น 
(Introduction to Dynamic Control) 

3(3-0-6) 

01205473 การควบคุมกระบวนการ  
(Process Control) 

3(3-0-6) 

01205474 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในเวลาจริง 
(Real-Time Computer Control) 

3(3-0-6) 

01205475 การออกแบบระบบฝังตัวสำหรับเครือข่ายเครื่องมือวัดและตัวรับรู้ 
(Embedded Design for Instrument and Sensor Networks) 

3(3-0-6) 

01205476 โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิงประยุกต์ 
(Applied Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic) 

3(3-0-6) 

01205477 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Control of Machines and Processes) 

3(3-0-6) 

 

01205478 ระบบการทำงานร่วมกันของมนุษยแ์ละหุน่ยนต์ 
(Human-Robot Collaboration System) 

3(3-0-6) 

01205479 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกรไฟฟ้า  
(Internet of Things for Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

01205481 การประมวลภาพดิจิทัล 
(Digital Image Processing) 

3(3-0-6) 

01205483 การประมวลและการสื่อสารวีดิทัศน์ 
(Video Processing and Communications) 

3(3-0-6) 

01205484 การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านภาพ 
(Machine Learning for Image Applications) 

3(3-0-6) 

01205485 การวิเคราะห์ภาพและการรู้จำ 
(Image Analysis and Recognition) 

3(3-0-6) 

01205489 หลักการเรียนรู้เชิงลึกและการประยุกต์  
(Principles of Deep Learning and Applications) 

3(3-0-6) 

01205492 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
(Selected Topics in Power Engineering) 

3(3-0-6) 
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01205493** เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 
(Selected Topics in Control and Robotic Engineering) 

3(3-0-6) 

01205494** เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสื่อสารและเครือข่ายอัจฉริยะ* 
(Selected Topics in Communication and Intelligent 
Network Engineering) ** 

3(3-0-6) 

01205495 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(Selected Topics in Electronics Engineering) 

3(3-0-6) 

01205498 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

  1-3 

   

2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงาน  
เลือกเรียนวิชาในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

01205490 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 

 
สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนการฝึกงาน 

 

01205391* การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering Project Preparation) 

1(1-0-3) 

01205399 การฝึกงาน 
(Internship) 

1 

01205491** โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า I  
(Electrical Engineering Project I) 

1(0-3-2) 

01205497 สัมมนา 
(Seminar) 

1 

01205499** โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า II  
(Electrical Engineering Project II) 

2(0-6-4) 

 

 
* วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
เลือกเรียนวิชาในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

01205381 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์สื่อสาร 
(Communication Architecture and Devices Laboratory) 

1(0-3-2)  

01205382 ปฏิบัติการระบบและเครือข่ายสื่อสาร 
(Communication Systems and Networks Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205383 ปฏิบัติการประมวลสัญญาณดิจิทัล 
(Digital Signal Processing Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205384 ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า 
(Electromechanical Energy Conversion Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205385* ปฏิบัติการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Design Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205386 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electrical Engineering Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205388 ปฏิบัติการการควบคุมและเครื่องมือวัด 
(Control and Measurement Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205389 ปฏิบัติการการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Automation and Control Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205413 ปฏิบัติการไบโอเมตริก  
(Biometrics Laboratory) 

1(0-3-6) 

01205414 ปฏิบัติการประมวลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์  
(Image Processing and Computer Vision Laboratory) 

1(0-3-6) 

01205486 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
(High-Voltage Engineering Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205487 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 
(Electric Power System Analysis Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205488 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ 
(Process Control Laboratory) 

1(0-3-2) 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 
* วิชาเปิดใหม่ 
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ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้  
 เลขลำดับที่ 1-2  (01) หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 
 เลขลำดับที่ 3-5  (200) หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 

(205) หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 เลขลำดับที่ 6  หมายถึง  ระดับชั้นปี 
 เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 

0 
1 
 
2,3 
4 
5,6 
7 
8 
 
9 

หมายถึง  
หมายถึง  
 
หมายถึง  
หมายถึง  
หมายถึง  
หมายถึง  
หมายถึง  
 
หมายถึง  

กลุ่มวิชาทั่วไปสำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานและการ
ปฏิบัติการพ้ืนฐาน 
กลุ่มวิชาไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่ายอัจฉริยะ 
กลุ่มวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง 
กลุ่มวิชาไฟฟ้าระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 
กลุ่มวิชาไฟฟ้าด้านอ่ืนๆ และการปฏิบัติการ
เฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษ 
เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา และโครงงาน 

 
เลขลำดับที่  8  หมายถึง  ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
   3.1.4.1 ตัวอย่างแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

                                      จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-3-6) 
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I 3(3-0-6) 
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I 3(3-0-6) 
01420113 ปฏิบัติการฟสิิกส์ I  1(0-3-2) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
xxxxxxxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 ภาษาไทย 3( - - ) 
 ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 

รวม  19( - - ) 

 
 
 

                                                            จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
01403114 ปฏิบัติการหลักมลูเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
01403117 หลักมลูเคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 3(3-0-6) 
01205215   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำหรับวิศวกรไฟฟ้า           3(3-0-6) 
01213211 วัสดุศาสตรส์ำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยูด่ีมสีขุ 3( - - ) 
รวม   19( - - ) 
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                                          จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I 3(3-0-6) 
01205212 เทคนิคเชิงวิเคราะห์สำหรับวิศวกรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
01205219 ความน่าจะเป็นและสถิตสิำหรับวศิวกรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
01205241 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(3-0-6) 
01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I 3(3-0-6) 

 ภาษาต่างประเทศ  3( - - ) 
 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร ์ 3( - - ) 

รวม  21( - - ) 
 
 
 

                                             จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205213 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
01205214 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและงานปฏิบัติทางไฟฟ้า 1(0-3-2) 
01205216 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
01205217 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
01205218 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I 3(3-0-6) 
01205251 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า I 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสร ี  3( - - ) 
 รวม 20( - - ) 
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                                       จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205311 ไมโครโพรเซสเซอร ์ 3(2-3-6) 
01205312 ระบบควบคมุเชิงเส้น 3(3-0-6) 
01205321 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01205352 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I 3(3-0-6) 
01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6( - - ) 
01205xxx วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
   

 
 
 

                                      จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205326 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย I 3(3-0-6) 
01205354 การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร 3(3-0-6) 
01205363 การใช้งานเครื่องแปลงผันกำลังในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 
01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 9( - - ) 
01205391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-3) 

  ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 
 รวม 20( - - ) 
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                                      จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205399 การฝึกงาน 1 
01205491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า I 1(0-3-2) 
01205497 สัมมนา 1 
01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 
   วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

รวม   12( - - ) 
 
 
 

                                      จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า II 2(0-6-4) 
01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3( - - ) 
01205xxx วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตรแ์ห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยูด่ีมสีขุ 3( - - ) 

รวม  12 ( - - ) 
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   3.1.4.2 ตัวอย่างแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 
 

                                      จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-3-6) 
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I 3(3-0-6) 
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I 3(3-0-6) 
01420113 ปฏิบัติการฟสิิกส์ I  1(0-3-2) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
xxxxxxxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 ภาษาไทย 3( - - ) 
 ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 

รวม  19( - - ) 

 
 

                                                            จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
01403114 ปฏิบัติการหลักมลูเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
01403117 หลักมลูเคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 3(3-0-6) 
01205215   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำหรับวิศวกรไฟฟ้า           3(3-0-6) 
01213211 วัสดุศาสตรส์ำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยูด่ีมสีขุ 3( - - ) 
รวม   19( - - ) 
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                                          จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I 3(3-0-6) 
01205212 เทคนิคเชิงวิเคราะห์สำหรับวิศวกรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
01205219 ความน่าจะเป็นและสถิตสิำหรับวศิวกรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
01205241 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(3-0-6) 
01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I 3(3-0-6) 

 ภาษาต่างประเทศ  3( - - ) 
 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร ์ 3( - - ) 

รวม  21( - - ) 
 
 
 

                                             จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205213 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
01205214 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและงานปฏิบัติทางไฟฟ้า 1(0-3-2) 
01205216 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
01205217 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
01205218 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I 3(3-0-6) 
01205251 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า I 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสร ี  3( - - ) 
 รวม 20( - - ) 
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                                       จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205311 ไมโครโพรเซสเซอร ์ 3(2-3-6) 
01205312 ระบบควบคมุเชิงเส้น 3(3-0-6) 
01205321 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01205352 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I 3(3-0-6) 
01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6( - - ) 
01205xxx วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
   

 
 
 

                                      จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205326 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย I 3(3-0-6) 
01205354 การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร 3(3-0-6) 
01205363 การใช้งานเครื่องแปลงผันกำลังในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 
01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 9( - - ) 
  ภาษาต่างประเทศ 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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                                      จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205490 สหกิจศึกษา 6 
รวม  6 

 
 
 

                                      จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง) 

01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6( - - ) 
01205xxx วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยูด่ีมสีขุ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตรแ์ห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 
 รวม 19( - - ) 
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 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
  3.1.5.1 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 

- รายวิชาในหลักสูตร 
01205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I 3(3-0-6) 
  (Electric Circuit Analysis I) 
 นิยาม แนวคิดพ้ืนฐานและหน่วย องค์ประกอบวงจร วงจรความต้านทาน แหล่งกำเนิดไม่อิสระ ทฤษฎี
วงจรและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์โหนดและเมช ทฤษฎีวงจรข่าย ทฤษฎีกราฟ องค์ประกอบสะสมพลังงาน 
วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง สัญญาณรูปไซน์ แผนภาพเฟเซอร์ การวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับใน
สถานะคงตัว วงจรกำลังกระแสสลับ วงจรสามเฟส 
 Definitions. Basic concepts and units. Circuit elements. Resistive circuits. Dependent 
sources. Circuit theorem and analysis. Node and mesh analysis. Network theorem. Graph 
theory. Energy storage elements. First order and second order circuits. Sinusoidal signal. 
Phasor diagram. Alternating current steady-state analysis. AC power circuits. Three-phase 
circuits. 
 
01205212** เทคนิคเชิงวิเคราะห์สำหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Analytical Techniques for Electrical Engineers) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417168 หรือพร้อมกัน 
 เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน การทำให้เป็นเชิงฉาก การแปลงเชิง
เส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การทำให้เป็นเส้นทแยงมุม การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์เมทริกซ์ รหัสแก้ความผิดพลาด ระบบทางไฟฟ้าที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น 
อนุกรมฟูเรียร์ การบีบอัดภาพ 
 Matrices and systems of linear equations. Vector spaces. Inner product spaces. 
Orthogonalization. Linear transformation. Eigenvalues and eigenvectors. Diagonalization. 
Applications to impedance and admittance matrix analysis. Error-correcting codes. Electrical 
linear and nonlinear systems. Fourier series. Image compressions. 
 
01205213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
  (Electronics and Electrical Engineering Laboratory)  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรสมมูล กำลังไฟฟ้า การตอบสนองชั่วครู่ การ
ตอบสนองสถานะคงตัว วงจรกรอง ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรรักษาแรงดันไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์ วงจรขยาย
ทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์ 
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 Laboratory experiments about Ohms’ law. Kirchhoff’s law. Equivalent circuit. Electrical 
power. Transient response. Steady state response. Filter. Diode. Rectifier. Voltage regulator. 
Transistor. Transistor amplifier. Op-amp circuit. 
 
01205214 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและงานปฏิบัติทางไฟฟ้า 1(0-3-2) 
  (Electrical Machines Laboratory and Electrical Practices) 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ หม้อแปลง วงจร 3 เฟส การติดตั้งทางไฟฟ้า การต่อลงดิน 
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
 Laboratory on electric generators. Motors. Transformers. 3-phase circuits. Electrical 
installation. Grounding. Electrical safety. 
 
01205215 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Computer Programming for Electrical Engineers) 
 แนวคิดการคํานวณ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผังงาน การพัฒนาโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง การควบคุมสายงาน ฟังก์ชันแถวลําดับ ตัวชี้ อักขระและสายอักขระ การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การ
เรียงทับซ้อน แถวคอย รายการโยง โครงสร้างรูปต้นไม้ การค้นหา การเรียงลําดับ การวิเคราะห์ความซับซ้อน 
การประยุกต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 Computing concepts. Hardware and software interactions. Flow charts. Structured 
program development. Flows control. Functions. Arrays. Pointers. Characters and strings. File 
processing. Stacks. Queues. Linked lists. Tree structures. Searching. Sorting. Complexity 
analysis. Applications of computer programming for solving electrical engineering problems. 
 
01205216** สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
  (Signals and Systems) 
 สัญญาณเวลาต่อเนื่อง ระบบเชิงเส้นและไม่แปรตามเวลา อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ ความหนาแน่น
สเปกตรัมกำลังและแบนด์วิดท์ของสัญญาณ การกล้ำสัญญาณและสัญญาณแถบความถี่ผ่าน การมัลติเพล็กซ์
แบบแบ่งความถี่ ฟังก์ชันถ่ายโอนของช่องทางการสื่อสาร สัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การ
มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา การแปลงลาปลาซและซี ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการผลต่างสืบเนื่อง
โดยใช้การแปลง 
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 Continuous-time signals.  Linear and time-invariant systems. Fourier series. Fourier 
transform.  Power spectral density and signal bandwidths.  Modulations and bandpass 
signals.  Frequency division multiplexing.  Transfer functions of communication channels. 
Discrete-time signals.  Sampling theorem. Time division multiplexing.  Laplace and Z 
transform.  Solutions of differential and difference equations using transforms. 
 
01205217 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Electromagnetic Fields and Waves) 
 การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ศักย์และพลังงาน ตัวนำและไดอิเล็กทริกความจุ กระแสการพา
และการนำ ความต้านทาน ผลเฉลยของสมการลาปลาซและปัวซง สนามแมกนีโตสแตติก วัสดุแม่เหล็ก ความ
เหนี่ยวนำ กระแสการกระจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการแมกซ์เวล 
 Vector analysis. Electrostatic fields. Potential and energy. Conductors and dielectric. 
Capacitance. Convection and conduction currents. Resistance. Solution of Laplace’s and 
Poisson’s equations. Magneto static fields. Magnetic materials. Inductance. Displacement 
current. Time-varying electromagnetic fields. Maxwell’s equations. 
 
01205218   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Electrical Measurements and Instruments) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205211 
 หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจําแนกและลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด 
การวัดกระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล 
การวัดกําลังไฟฟ้า ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ค่าความเหนี่ยวนําไฟฟ้าและ
ค่าความจุไฟฟ้า การวัดค่าความถ่ีคาบ ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ การปรับเทียบ 
 Units and standards of electrical measurements. Instrument classifications and 
characteristics. Measurement analysis. Measurement of DC and AC current and voltage using 
analog and digital instruments. Power, power factor and energy measurements. 
Measurements of resistance, inductance, and capacitance. Frequency and period/time-
interval measurements. Noises. Transducers. Calibration. 
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01205219**1 ความน่าจะเป็นและสถิตสิำหรับวิศวกรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
  (Probability and Statistics for Electrical Engineers)  
 สัจพจน์ของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน การทดลองท่ีเป็นอิสระ
ต่อกัน ตัวแปรสุ่มวิยุต ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ค่าคาดหวัง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงมีเงื่อนไข ค่าคาดหวัง
มีเงื่อนไข คู่ของตัวแปรสุ่มและการแจกแจงร่วม ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มสองตัว ตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ ทฤษฎีลู่เข้าสู่ส่วนกลาง ค่าสถิติตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมุติฐาน การ
ประมาณพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 Axioms of probability. Conditional probability. Independent events. Independent trials. 
Discrete random variables. Continuous random variables. Expectation. Functions of a random 
variable. Conditional distribution. Conditional expectation. Pairs of random variables and their 
joint distribution. Function of two random variables. Independent random variables. Moment 
generating functions. The Central Limit Theorem. Sample statistic. Confidence interval. 
Hypothesis testing. Parameter estimation. Applications in electrical engineering. 
 
01205231 วิศวกรรมโทรคมนาคม  3(3-0-6) 
  (Telecommunication Engineering) 
 องค์ประกอบของระบบสื่อสาร เครือข่ายโทรศัพท์ วิศวกรรมปริมาณการใช้ สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล 
การกล้ำสัญญาณแบบรหัสพัลส์ การส่งผ่าน อัตราข้อมูล ตัวกลางในการส่งผ่าน การสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม การสื่อสารทางแสง การสื่อสารข้อมูล 
 Elements of communications system. Telephone network. Traffic engineering. Analog 
and digital signal. Pulse code modulation. Transmission. Data rate. Transmission media. 
Mobile communications. Satellite communications. Optical communications. Data 
communications. 
 
01205241 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(3-0-6) 
  (Digital Circuits and Logic Design) 
 ระบบจำนวนและรหัส ประตูสัญญาณตรรกะ วงจรซีมอส พีชคณิตแบบบูลีน หลักการและการใช้งานของ
การออกแบบวงจรตรรกะเชิงจัดหมู่ แลตช์และฟลิปฟลอป หลักการและการใช้งานของการออกแบบวงจร
ตรรกะเป็นลำดับ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเพ่ือช่วยออกแบบวงจรดิจิทัล 
 Number systems and codes. Logic gate. CMOS circuit. Boolean algebra. Combinational 
logic design principles and practices. Latch and flip-flop. Sequential logic design principles 
and practices. Computer-aided design (CAD) for digital circuit design. 
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01205242**2 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I 3(3-0-6) 
  (Electronic Circuits and Systems I) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205211 
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ลักษณะเฉพาะกระแสแรงดันและความถ่ีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานประกอบด้วยไดโอดและวงจรแหล่งจ่ายไฟ ทรานซิสเตอร์สองขั้วและ
ทรานซิสเตอร์ผลสนามประเภทมอส ซีมอส และไบซีมอส วงจรไบแอสทรานซิสเตอร์และการวิเคราะห์สัญญาณ 
ขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์ วงจรทรานซิสเตอร์แอนะล็อกและวงจรขยายพ้ืนฐาน วงจรซีมอสดิจิทัลและประตู
สัญญาณตรรกะพ้ืนฐาน  ตัวขยายเชิงดำเนินการและการประยุกต์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรขยาย
หลายขั้นของทรานซิสเตอร์ 
      Semiconductor devices. Current-voltage and frequency characteristics of electronic 
devices. Analysis and design of diodes circuits. Bipolar junction transistors (BJT) and field-
effect transistors including MOS, CMOS, and BiCMOS. Transistor bias circuits and transistor 
small signal analysis. Analog transistor circuits and basic amplifiers. Digital CMOS circuits and 
basic logic gates.  Operational amplifiers and its applications in linear and nonlinear circuits. 
Multistage transistor amplifiers. 
 
01205251 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า I 3(3-0-6) 
  (Electromechanical Energy Conversion I) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205211 
 วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก หลักการ
เครื่องจักรหมุน เครื่องจักรกระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์
กระแสตรง 
 Magnetic circuits. Principles of electromechanical energy conversion. Energy and co-
energy in magnetic circuits. Principles of rotating machines. DC machines. Starting method of 
DC motors. Speed control methods of DC motors. 
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01205311** ไมโครโพรเซสเซอร์ 3(2-3-6) 
  (Microprocessor) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205215 และ 01205241 
 บทนําของไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมประกอบ เทคนิคส่วน
ต่อประสาน หน่วยความจํา ส่วนต่อประสานนําเข้านําออก การประยุกต์ใช้ ไมโครโพรเซสเซอร์ในระบบ
เครื่องมือ การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ การควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์จริงด้วย
ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ซับซ้อนและออกแบบชิ้นงาน 
 Introduction to microprocessors. Structure of microprocessors. Assembly programming. 
Interface techniques. Memories. Input-output interfaces. Applications of microprocessors in 
instrumentation systems. Applications of microprocessors in automation systems. Hardware 
and software interactions to solve complex electrical engineering problems and parts design. 
 
01205312 ระบบควบคุมเชิงเส้น 3(3-0-6) 
  (Linear Control Systems) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205211 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอนและการแทนปริภูมิสถานะ แบบจำลองระบบบน
โดเมนของเวลาและโดเมนของความถ่ี แผนภาพบล็อกและกราฟการไหลของสัญญาณ แบบจำลองพลวัตและ
ผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง การควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด การ
ควบคุมป้อนกลับและความไวค่าผิดพลาดที่สภาวะคงตัว ชนิดของการควบคุมแบบป้อนกลับ แนวคิดและ
เงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีของการทดสอบเสถียรภาพ ทางเดินของราก การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบควบคุมในโดเมนของเวลา การลงจุดโบเด การลงจุดไนควิซ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมใน
โดเมนของความถี่ 
 Mathematical models of system. Transfer function and state-space representations. 
System models on time domain and frequency domain. Block diagram and signal flow 
graphs. Dynamic models and dynamic responses of systems. First and second order systems. 
Open-loop and closed-loop control. Feedback control and sensitivity. Steady-state error. 
Types of feedback control. Concepts and conditions of system stability. Methods of stability 
test. Root locus. Time domain analysis and design of control systems. Bode plots. Nyquist 
plots. Frequency domain analysis and design of control systems. 
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01205314** การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II 3(3-0-6) 
  (Electric Circuit Analysis II) 
 ความถี่เชิงซ้อนและการวิเคราะห์ในระนาบเอส ฟังก์ชัน วงจรข่าย การตอบสนองเชิงความถี่ ผลการแปลง
ลาปลาซและการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วงจร เรโซแนนซ์และการสเกลวงจร วงจรคู่ควบ หม้อแปลง วงจร
ข่ายสองทางเข้า-ออก 
 Complex frequency and s-plane analysis. Network function. Frequency response. 
Laplace transformation and its application to circuit analysis. Resonance and scaling circuits. 
Coupled circuits. Transformer. Two-port networks. 
 
01205321 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Principles of Communications)  
 แบบจำลองการสื่อสารแบบใช้สายหรือเคเบิล และแบบไร้สายหรือสัญญาณวิทยุ สัญญาณและระบบ
เบื้องต้น สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ของอนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ การกล้ำสัญญาณ
แบบแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม ดับเบิลบีเอฟเอ็ม และพีเอ็ม สัญญาณรบกวน
ในการสื่อสารแบบแอนะล็อก การกล้ำสัญญาณในแถบความถี่ฐานสอง ทฤษฎีการชักตัวอย่างของไนควิซต์และ
การแจงหน่วย การกล้ำสัญญาณแบบพัลส์แอนะล็อก การกล้ำสัญญาณรหัสพัลส์ การกล้ำสัญญาณแบบเดลต้า 
เทคนิครวมสัญญาณร่วมสื่อ สายส่งเบื้องต้น การแพร่กระจายคลื่นวิทยุส่วนประกอบไมโครเวฟและการสื่อสาร 
การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเชิงแสง 
 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. 
Pulse Code Modulation (PCM). Delta Modulation (DM). Multiplexing techniques. Introduction 
to transmission lines, radio wave propagation, microwave components and communication, 
satellite communications, optical communication. 
 
01205322 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 
  (Microwave Engineering)  
 การทบทวนสมการแม็กเวลล์ คลื่นระนาบ สายส่ง ไมโครเวฟและท่อนำคลื่น การวิเคราะห์เครือข่าย
ไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์กับแรงดันและกระแสสมมูล เมตริกซ์เอส กราฟการไหลของสัญญาณ การจับคู่อิมพิแดนซ์
และการจูน ตัวสั่นพ้องไมโครเวฟ การแบ่งกําลังและตัวคู่ต่อระบุทิศทาง ตัวกรองไมโครเวฟ เส้นทางสื่อ
ไมโครเวฟแบบจุดถึงจุด ระบบเรดาร์ การแพร่ไมโครเวฟ การวัดไมโครเวฟขั้นพ้ืนฐาน การใช้งาน 

 
** วิชาปรับปรุง 
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 Review of Maxwell’s equations. Plane waves.  Microwave transmission lines and 
waveguides.  Microwave network analysis. Impedance and equivalent voltage and current. 
The s-matrix. Signal flow graphs. Impedance matching and tuning.  Microwave resonators. 
Power dividers and directional couplers. Microwave filters. Point-to-point microwave link. 
Radar system. Microwave propagation. Basic of microwave measurement. Applications.  
 
01205323 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing) 
 การประมวลสัญญาณดิจิทัลเบื้องต้น สัญญาณเวลาต่อเนื่องและสัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่อง ระบบเวลาไม่
ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์เวลาไม่ต่อเนื่องและการแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง การแปลงซี ทฤษฎีการสุ่มและการ
แปลงอัตราสุ่ม ระบบหลายอัตราและตัวกรองแบงค์ การแปลงเวฟเล็ตไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์สเปกตรัมของ
ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การออกแบบตัวกรองตอบสนองอิมพัลล์จำกัดและการออกแบบตัวกรอง
ตอบสนองอิมพัลล์ไม่จำกัด วิธีความน่าจะเป็นในการประมวลสัญญาณดิจิทัล การประยุกต์ใช้งานการประมวล
สัญญาณดิจิทัลในปัจจุบันเบื้องต้น 
 Introduction to digital signal processing (DSP). Continuous-time and discrete-time signals. 
Discrete-time systems. Discrete-time Fourier transform (DTFT) and discrete Fourier transform 
(DFT). Z-transform. Sampling theory and sampling rate conversion. Multi-rate systems and 
filter banks. Discrete wavelet transform (DWT). Spectral analysis of linear-time Invariance (LTI) 
system. Finite impulse response (FIR) filter design and infinite impulse response (IIR) filter 
design. Probabilistic methods in DSP. Introduction to current DSP applications. 
 
01205324 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Digital Communications) 
 ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม ปริภูมิสัญญาณ ช่วงกว้างความถ่ีไนควิสที่ต่ำที่สุด การ
ตรวจหาสัญญาณ เอดับเบิลยูจีเอ็น เทคนิคการกล้ำสัญญาณแบบดิจิทัล ซิกมาเดลต้า การวิเคราะห์สมรรถนะ 
การสมวาร อิคลอไรเซชัน ทฤษฎีข้อมูลเบื้องต้น การเข้ารหัสแหล่งกำเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบ
หลายช่องสัญญาณและหลายพาหะ เทคนิคสเปกตรัมแผ่ออก  ช่องสัญญาณการเลือนหายแบบหลายวิถี
 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. 
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01205325 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6) 
  (Communication Network and Transmission Lines) 
 การสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย เครือข่ายแบบมีสาย เมตริกซ์พารามิเตอร์ วาย ซี เอฟ จี เอช 
ความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและวงจรพื้นฐาน การแปลงเครือข่าย ปริมาณการส่ง เทคนิคการสร้างวงจรส่ง
สัญญาณ วงจรกรองความถ่ี ตัวลดทอน ความเข้ากันได้ของอิมพีแดนซ์ ทฤษฏีสายส่ง สมการ ผลเฉลยสำหรับ
ความถี่ต่ำ กลาง และ สูง ค่าคงที่ปฐมภูมิ ค่าคงที่ทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง 
คุณลักษณะของสายส่งที่ต่อด้วยโหลดวงจรเปิด โหลดวงจรปิดและโหลดวงจรลัด สายส่งที่มีสภาพไร้ความ
สูญเสีย และ สายส่งที่มีสภาพความสูญเสียต่ำ การสะท้อนในเชิงเวลา แผนภาพการสะท้อน สัญญาณรบกวน
ข้ามสายจากต้นทาง สัญญาณรบกวนข้ามสายจากปลายทาง ความแตกต่างในการส่งสัญญาณ สายที่ไม่มีการ
ห่อหุ้ม สายโคแอ็กซ์เชียลและมาตรฐานของสายไฟ 
 Wire and wireless communication. Wire communication network. Y, Z, F, G, H matrix. 
Relation. Connection and basic circuits. Network transformation. Transmission quantities. 
Signal transmission circuit techniques. Wave filters. Attenuator. Impedance matching. 
Transmission line theory. Equation. Solution for low, medium, high frequencies. Primary and 
secondary constant. Incident and reflected waves. Standing wave ratio. Line characteristics 
for open, short, terminated load. Lossless and lossy lines. Reflections in time domain. 
Bounce diagrams. Near-end and far-end crosstalk. Differential signaling. Composite line, types 
of cable, unshielded twisted pair, coaxial cable and current cable standards. 
 
01205326 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย I 3(3-0-6) 
  (Data Communications and Networks I) 
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบชั้น เกณฑ์วิธีการติดต่อแบบจุดต่อจุด
และการเชื่อมโยง แบบจำลองการประวิงในเครือข่ายข้อมูล เกณฑ์วิธีในการควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง การจัด
เส้นทางในเครือข่ายข้อมูล การควบคุมอัตราการไหล ความมั่นคงของเครือข่าย เครือข่ายคลาวด์ สถาปัตยกรรม
และระบบ 
 Introduction to data communications and networks. Layered network architectures. 
Point-to-point protocols and links. Delay models in data networks. Medium-access control 
protocols. Routing in data networks. Flow control. Network security. Cloud network. 
Architecture and system. 
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01205327 การสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
  (Mobile Communications) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205321 

 ระบบสื่อสารไร้สาย ทฤษฎีและหลักการของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ ลักษณะเฉพาะและผลกระทบของการ
แพร่กระจายวิทยุเทคนิคการกล้ำสัญญาณ การเข้ารหัสเสียงพูด การเข้ารหัสช่องสัญญาณหลากหลาย เทคนิค
รวมส่งสัญญาณร่วมสื่อส่วนประกอบการเชื่อมระหว่างกันสำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่มาตรฐานของการสื่อสาร
เคลื่อนที่ปัจจุบัน 3จี 4จี 5จี และสูงขึ้นไป ระบบเซลลูล่าร์ การจัดการการเข้าถึงหลายทางและการแทรกสอด 
ความจุช่องสัญญาณไร้สาย ความจุหลายผู้ใช้ ระบบไมโม 
 Wireless communication system. Theory and 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. 
 
01205328 การสื่อสารเส้นใยนำแสง 3(3-0-6) 
  (Optical Fiber Communications) 
 ท่อนําคลื่นชนิดไดอิเล็กทริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขของการแพร่กระจาย โครงสร้างและแบบชนิด
ของเส้นใยนําแสงพารามิเตอร์ของเส้นใยนําแสง การผลิตเส้นใยนําแสง ชนิดของสายนำแสง เครื่องส่งเชิงแสง 
เครื่องรับเชิงแสง การเสื่อม การลดทอนและการขยายออกของสัญญาณในการเชื่อมโยงเส้นใย เครื่องทวนและ
เครื่องขยายทางแสง การคํานวณงบประมาณการเชื่อมโยง การรวมส่งสัญญาณในระบบการเชื่อมโยงเชิงแสง 
เอฟทีทีเอกซ์เบื้องต้น 
 Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions. Structure and types of 
optical fiber. Optical fiber parameters. Optical fiber production. Optical cable types. Optical 
transmitters. Optical receivers. Signal degradations, attenuation and dispersion in fiber link. 
Optical repeaters and amplifiers. Link budget calculation. Multiplexing in optical link system. 
Introduction to FTTx. 
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01205329 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 
  (Antenna Engineering) 
 นิยามมูลฐานและทฤษฎี แหล่งกําเนิดแบบจุดชนิดไอโซทรอปิก กําลังและแบบอย่างสนาม สภาพเจาะจง
ทิศทางและอัตราการขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซ์ขาเข้าและแบนด์วิดท์ สมการการส่งฟรีซ 
การแผ่พลังงานจากส่วนย่อยกระแส ผลจากกราวด์ สมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศเส้นลวด สายอากาศ
แบบอะเรย์ สายอากาศยูดา-ยากิและสายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบช่อง สายอากาศแถบไมโคร  
สายอากาศสมัยใหม่สำหรับการใช้งานในปัจจุบัน การวัดคุณลักษณ์ของสายอากาศ 
 Basic definitions and theory. Isotropic point source. Power and field patterns. Directivity 
and gain. Efficiency. Polarization. Input impedance and bandwidth. Friis transmission 
equation. Radiation from current elements. Ground effects. Radiation properties of wire 
antenna. Array antenna. Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna. Aperture antenna. 
Microstrip antenna. Modern antenna for current applications. Antenna characteristics 
measurement. 
 
01205331 การออกแบบและการทำให้เกิดผลการประมวลสัญญาณดิจิทัล  3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing Design and Implementation)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205323 
 ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและเครื่องมือในการพัฒนา การทำให้เกิดผลการประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัลเวลาจริง การออกแบบวงจรกรองในทางปฏิบัติ ผลกระทบความยาวคำท่ีจำกัด การทำให้เกิดผลการ
แปลงฟูเรียร์แบบรวดเร็ว การแปลงโคไซน์ไม่ต่อเนื่อง การทำให้เกิดผลของขั้นตอนวิธีการประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัล ตัวกรองแบบปรับตัวเบื้องต้น การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
 Digital signal processing system and development tools. Real-time digital signal 
processing implementation. Practical filter design. Finite word length effects. Fast Fourier 
transform. Discrete cosine transform. Implementation of digital signal processing algorithms. 
Introduction to adaptive filters. Digital signal processing applications. 
 
01205341 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ II 3(3-0-6) 
  (Electronic Circuits and Systems II) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242 
 การตอบสนองเชิงความถี่ของบีเจที เจเฟท และวงจรขยายหลายขั้น ผลมิลเลอร์วงจรสะท้อนกระแสและ
วงจรกำเนิดกระแส วงจรขยายผลต่างแบบไบเฟทไบมอสและไบซีมอส ลักษณะเฉพาะของออปแอมป์ วงจร
กรองออปแอมป์แบบแอ็กทิฟ การวิเคราะห์ระบบป้อนกลับทางลบ วงจรออสซิลเลเตอร์แบบปรับแต่ง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
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 Frequency responses of BJT, JFET and multistage amplifiers. Miller effect. Current mirror 
and current source circuits. BiFET, BiMOS and BiCMOS differential amplifiers. Op amp 
characteristics. Op amp active filters. Negative feedback system analysis. Tuned-oscillator 
circuits. Power electronic devices. 
 
01205342 อิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6)  
  (Solid-State Electronics) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242  
 ความรู้เบื้องต้นของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนํา โครงสร้างแถบพลังงานของผลึกความรู้เบื้องต้นทางทฤษฎี
ควอนตัมของสารกึ่งตัวนําในสภาวะสมดุล การเคลื่อนย้ายของพาหะในสารกึ่งตัวนํา ความรู้เบื้องต้นของรอยต่อ
สารกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอร์รอยต่อสองขั้วทรานซิสเตอร์ผลสนามไฟฟ้าขั้วเดี่ยว 
 Introduction to semiconductor devices. Energy band structure of crystals. Introduction to 
quantum theory of semiconductors in equilibrium. Transport of carriers in semiconductors. 
Introduction to semiconductor junctions. Bipolar junction transistor. Unipolar field-effect 
transistor. 
 
01205343 ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 3(3-0-6) 
  (VLSI Systems) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242 
 ทฤษฎีและรูปแบบของมอสทรานซิสเตอร์ การสร้างเกตซีมอส เทคโนโลยีวงจรรวมและกระบวนการผลิต 
เทคนิคและเกณฑ์สำหรับการออกแบบวงจรรวม การคาดเดาสมรรถนะโดยแคดและเครื่องมือการจำลองแบบ 
การหาค่าสมรรถนะของวงจรซีมอสให้เหมาะสมที่สุด ทฤษฎีของเอฟพีจีเอและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง การสร้าง
วงจรต้นแบบวงจรรวมขนาดใหญ่โดยใช้วีเอชดีแอล การทดสอบและการหาค่าเหมาะสมที่สุด 
 Theories and models of MOS transistor. CMOS gate construction. Integrated circuit 
technology and fabrication process. Techniques and rules for IC design. Performance 
estimation using CAD and simulation tools. Optimizing the performance of CMOS circuits. 
Theories of FPGA and related technologies. Prototyping VLSI circuits using VHDL. Testing and 
optimizing. 
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01205344 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  (Industrial Electronics) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242 
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับข้อมูล อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง อุปกรณ์อินพุต
และเอาต์พุตสำหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม หลักการพ้ืนฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรเรียง
กระแสแบบควบคุมได้ วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง วงจรอินเวอร์เตอร์และรีเลย์ชนิดโซลิดสเตต 
วงจรควบคุมสำหรับมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ และมอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ หุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมและการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะ 
 Electronic circuits for automatic manufacturing. Data acquisition circuits. Power 
semiconductor devices. Input and output devices for industrial control. Basic principles of 
power electronic circuits. Controlled rectifiers. DC-to-DC converters. Inverters and solid-state 
relay. Controller circuits for DC motors. AC motors and special-purpose motors. Industrial 
robots and data communication between intelligent machines. 
 
01205345 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกในเทคโนโลยีซีมอส 3(3-0-6) 
  (Design of Analog CMOS Integrated Circuits) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242 
 ความรู้พื้นฐานในการออกแบบวงจรแอนะล็อก ฟิสิกส์ของทรานซิสเตอร์แบบมอส วงจรขยายแบบเสตจ
เดี่ยวและแบบหลายเสตจ วงจรสะท้อนกระแส วงจรขยายแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้อนกลับในวงจรแอ
นะล็อก ฟิสิกส์ของสัญญาณรบกวน เทคนิคการออกแบบวงจรสัญญาณรบกวนต่ำ วงจรขยายเชิงดำเนินการ 
เสถียรภาพและการชดเชยความถี่ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
 Basic knowledge in analog circuit design. Physics of MOS transistors. Single-
stage/multistage amplifiers. Current mirrors. Differential amplifiers. Feedback in analog 
circuits. Physics of noise. Low-noise design techniques. Operational amplifiers. Stability and 
frequency compensation. Computer-aided design (CAD).  
 
01205346 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6) 
  (Embedded System Design) 
 แนวคิดของฮาร์ดแวร์ฝังตัว แนวคิดของซอฟต์แวร์ฝังตัว หลักการออกแบบระบบฝังตัว หลักการพัฒนา
และทดสอบระบบฝังตัว หลักการและการประยุกต์ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงสำหรับระบบฝังตัว 
 Embedded hardware concept. Embedded software concept. Principle of embedded 
system design. Principle of embedded system development and testing. Principle and 
application of real-time operating system for embedded system. 
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01205347 นาโนเทคโนโลยีและนาโนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Nanotechnology and Nanoelectronics)  
 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น การสร้างโครงสร้างในระดับนาโนเมตร การวิเคราะห์โครงสร้างในระดับนาโน
เมตร โครงสร้างควอนตัมแบบศูนย์มิติ หนึ่งมิติ และสองมิติ อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยว หลอดนาโนคาร์บอน 
กราฟีนอิเล็กทรอนิกส์ ชิปดีเอ็นเอ ควอนตัมดอต เมมส์/เนมส์ สปินทรอนิกส์ 
 Introduction to nanotechnology. Nanoscale fabrication. Nanoscale characterisations. 0D 
quantum structure, 1D quantum structure, and 2D quantum structure. Single electron 
devices. Carbon nanotubes. Graphene electronics. DNA chips. Quantum dot. MEMS/NEMS. 
Spintronics. 
 
01205348 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering Materials) 
 โครงสร้างของวัสดุ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ สมบัติทางแสงของวัสดุ ตัวนำ
ไฟฟ้า บทนำอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สภาพนำยวดยิ่ง ไดอิเล็กทริกของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การประยุกต์ใช้วัสดุ
ในอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง  
 Structure of materials. Electrical properties of materials. Magnetic properties of materials. 
Optical properties of materials. Electrical conductors. Introduction to semiconductor devices. 
Superconductivity. Solid, liquid and gas dielectrics. Applications of materials in electrical 
power devices. 
 
01205349*3 วิทยาศาสตร์อุณหภาพสำหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Thermal Sciences for Electrical Engineers) 
 หลักการพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ กฎของอุณหพลศาสตร์ กฎของก๊าซอุดมคติ กลศาสตร์ของไหล การ
เผาไหม้การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์การไหลแบบคงตัว วัฏจักรทําความเย็น การไหลภายในและภายนอก การ
จัดการความร้อนในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 Fundamental concepts of thermodynamics. Law of thermodynamics. Ideal gas law. Fluid 
mechanics. Combustion. Heat transfer. Steady flow devices. Refrigeration cycles. Internal and 
external flows. Heat management in electrical and electronic systems. 
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01205351 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า II 3(3-0-6) 
  (Electromechanical Energy Conversion II) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205251 
 หม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส โครงสร้างเครื่องจักรกระแสสลับ เครื่องจักรประสานเวลา เครื่องจักร
เหนี่ยวนำแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส สมรรถนะในสถานะคงตัวและการวิเคราะห์ของเครื่องจักรเหนี่ยวนำและ
เครื่องจักรประสานเวลา โครงสร้างและสมรรถนะของมอเตอร์เฟสเดียว การป้องกันเครื่องจักร 
 Single phase and three phase transformers. AC machine structure. Synchronous 
machines. Single phase and three phase induction machines. Steady state performance and 
analysis of induction machines and synchronous machines. AC single phase motor structure 
and performance. Protection of machines. 
 
01205352**4 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I 3(3-0-6) 
  (Electric Power System Analysis I) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205211 
 ระบบผลิตกำลังไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ของกำลังไฟฟ้า หลักมูล
ของระบบกักเก็บพลังงาน หลักมูลของการคำนวณและการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง คุณลักษณะเฉพาะและ
แบบจำลองของเครื่องกำเนิด คุณลักษณะเฉพาะและแบบจำลองของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์และ
แบบจำลองของสายส่ง พารามิเตอร์และแบบจำลองของสายเคเบิล หลักมูลของการคำนวณหาค่าความผิดพร่อง 
 Electrical power generation systems. Electrical power transmission and distribution 
systems. Electric power utilization. Fundamental of energy storage systems. Fundamental of 
electric power systems calculation and analysis. Generator characteristics and models. Power 
transformer characteristics and models. Transmission line parameters and models. 
Fundamental of fault calculation. 
 
01205353 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
  (Power System Protection)  
 หลักมูลแนวปฏิบัติการป้องกัน หม้อแปลงและตัวแปลงสัญญาณตรวจวัด อุปกรณ์ป้องกันและระบบ
ป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์
ระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์นำทาง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่อง
กำเนิด การป้องกันในเขตของบัส อุปกรณ์ป้องกันดิจิทัลเบื้องต้น 
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 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. 
 
01205354**5 การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร 3(3-0-6) 
  (Electrical System Design in Buildings)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205211 
 แบบแผนการจ่ายกำลัง มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้า การคำนวณและการประมาณโหลด สายไฟฟ้าและเคเบิล ระบบ
การต่อลงดินสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า รางเดินสาย การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ การออกแบบ
วงจรมอเตอร์ การคำนวณกระแสลัดวงจร ตารางโหลด ตารางสายป้อนและตารางหลัก การปรับปรุงตัว
ประกอบกำลังและการออกแบบวงจรคลังตัวเก็บประจุ 
 Power distribution schemes.  Standards for electrical installation. Codes of conduct for 
safety in electrical installation. Electrical equipment and apparatus. Load calculation and 
estimation. Electrical wires and cables. Grounding system for electrical installation. Raceway. 
Lighting and appliances circuit design. Motor circuit design. Short-circuit calculation. Load, 
feeder and main schedules. Power factor improvement and capacitor bank circuit design. 
 
01205355 โรงจักรไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
  (Electric Power Plants) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205251 
 เส้นโค้งโหลด โรงจักรกำลังดีเซล โรงจักรกำลังไอน้ำ โรงจักรกำลังกังหันแก๊ส โรงจักรกำลังความร้อนร่วม 
โรงจักรกำลังน้ำ โรงจักรกำลังนิวเคลียร์ แหล่งกำเนิดพลังงานหมุนเวียน ชนิดสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ในสถานี
ไฟฟ้าย่อย การวางตำแหน่งของสถานีไฟฟ้าย่อย การทำงานแบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกัน
ฟ้าผ่าสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบการต่อลงดิน 
 Load curve. Diesel power plant. Steam power plant. Gas turbine power plant. Combined 
cycle power plant. Hydro power plant. Nuclear power plant. Renewable energy resources. 
Type of substation. Substation equipment. Substation layout. Substation automation. 
Lightning protection for substation. Grounding systems. 
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01205356 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
  (High-Voltage Engineering) 
 การกำเนิดและการใช้ประโยชน์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน 
การเบรกดาวน์ของไดอิเล็กทริกท่ีเป็นแก็ส ของเหลว และของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าแรงสูง การป้องกันฟ้าผ่า การประสานสัมพันธ์การฉนวน 
 Generation and uses of high-voltage. High-voltage measurement techniques. Electric filed 
and insulation techniques. Breakdown of gas, liquid and solid dielectrics. Test of high-voltage 
material and equipment. Lightning protection. Insulation coordination. 
 
01205357 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Electric Drives) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205351 
 การประยุกต์ใช้งานการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ส่วนประกอบของการขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า คุณลักษณะของโหลด ย่านการทำงานทั้งสี่ย่านของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า วิธีการเร่งความเร็วและ
วิธีการเบรกมอเตอร์ ชุดส่งกำลังและการคำนวณหาขนาด คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง การขับเคลื่อน
มอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนแบบเซอร์โว 
 Applications of electric drives in industrial automation. Electric drive components. Load 
characteristics. Four quadrant operating regions of electric drives. Accelerating and braking 
methods of motors. Power transmission and sizing calculation. Torque-speed characteristics 
of electric motors. Power electronic devices for drive applications. DC motor drives. AC 
motor drives. Servo drives systems. 
 
01205358 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
  (Renewable Energy) 
 บทนำของระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
ไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน ตัวอย่างพลังงานหมุนเวียนเช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ปฏิกูลของแข็งท้องถิ่น พลังงานคลื่น เซลล์
เชื้อเพลิง การจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน การณ์ลักษณะทาง
เศรษฐศาสตร์  
 
 



 

52 
 

 Introduction to energy systems and renewable energy resources. Potential of renewable 
resources in Thailand. 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. 
 
01205359 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6) 
  (Power Electronics) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242 
 ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักการทำงานของเครื่องแปลงผันกำลัง เครื่องแปลงผัน
กระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็น
กระแสสลับ เครื่องแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
 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. 
 
01205361*6 ระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Energy Storage Systems) 
 ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น เทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน
เชิงกล ระบบกักเก็บพลังงานความร้อน ระบบกักเก็บพลังงานเคมี ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า การประยุกต์ใช้
ระบบกักเก็บพลังงานในกริดอัจฉริยะ พลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟ้า 
 Introduction to energy storage system. Technologies of energy storage system. 
Mechanical energy storage system. Thermal energy storage system. Chemical energy storage 
system. Electrochemical energy storage system. Electrical energy storage system. Application 
of energy storage system in smart grid. Renewable energy. Electric vehicles. 
 
01205362* ยานยนต์ไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Electric Vehicles) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205251 หรือพร้อมกัน 
 การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่ง พลศาสตร์ยานยนต์พ้ืนฐาน ระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้า ยาน
ยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด องค์ประกอบของยานยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า คอนเวอร์เตอร์  ระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า พ้ืนฐาน
เครื่องอัดประจุ การเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้ากับกริดและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟ้า 
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 Transportation electrification. Basics of automotive dynamics. Electric vehicle drive-train 
systems. Electric vehicles. Hybrid electric vehicles. Plug-in hybrid vehicles. Components of 
electric-powered vehicles; Motors for electric vehicles. Converters. Electric energy storage 
systems. Fundamentals of chargers. Vehicle-to-Grid interface and electrical infrastructure. 
 
01205363*7 การใช้งานเครื่องแปลงผันกำลังในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 
  (Applications of Power Converters in Electrical Engineering) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242 
 การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานแปลงผันกำลังไฟฟ้า ปฏิบัติการทดสอบเครื่องแปลงผัน
กระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสตรงเป็น
กระแสสลับเฟสเดียว เครื่องแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสสลับสามเฟส วงจรสวิตชิ่งความถ่ีสูง การรบกวน
ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและตัวกรอง 
 Operating power electronics devices in power converters. Experiments on AC to DC 
converters, DC to DC converter, single-phase DC to AC converter, and three-phase DC to AC 
converter. High frequency switching circuits. Electromagnetic interference and filters. 
 
01205371 ตัวรับรู้กระบวนการและตัวแปรสัญญาณ 3(3-0-6) 
  (Process Sensors and Transducers) 
 อุปกรณ์การวัดและควบคุมเบื้องต้น ตัวแปรสัญญาณแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล  ตัวรับรู้ตำแหน่ง 
ความเร็วและความเร่ง เทคนิคการวัดความดัน ตัวส่งค่าผลต่างความดัน  การวัดอัตราการไหลของไหลรวมถึง
มาตรวัดปฐมภูมิ มาตรวัดทุติยภูมิและวิธีการพิเศษ  การวัดอุณหภูมิรวมถึงวิธีไม่ใช้ไฟฟ้า วิธีไฟฟ้า และวิธีการ
แผ่รังสี ประเภทของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยอ้อม
รวมถึงวิธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีการพิเศษ  ตัวรับรู้ความเป็นกรดเป็นด่าง อุปกรณ์ควบคุมสัญ
นิยม 
 Introduction to measurement and control devices. Analog and digital transducers. 
Distance, velocity and acceleration sensors. Pressure measurement techniques. Differential 
pressure transmitter. Fluid flow measurement includes primary meters, secondary meters 
and special method. Measurement of temperature includes nonelectric methods, electric 
method 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. pH Sensor. Conventional controller. 
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01205372  ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Digital Control Systems) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205312 
 ระบบเชิงเส้นแบบไม่ต่อเนื่องและการแปลงซี การจำลองแบบไม่ต่อเนื่องของระบบแบบต่อเนื่อง ระบบการ
สุ่มข้อมูล การออกแบบระบบควบคุมดิจิทัลโดยใช้วิธีการแปลง การออกแบบระบบควบคุมดิจิทัลโดยใช้วิธี
ปริภูมิสถานะ 
 Linear discrete systems and the Z-transform. Discrete simulation of continuous systems. 
Sampled data systems. Digital controller design using transform methods. Digital controller 
design using state space methods. 
 
01205373 ระบบควบคุมฝังตัว 3(3-0-6) 
  (Embedded Control Systems)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205311 
 บทนําระบบควบคุมฝังตัว ภาษาการโปรแกรม ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์ 
ตัวขับเร้าและตัวควบคุมฝังตัว ประยุกต์ทฤษฎีระบบควบคุม อัลกอริทึม และการประยุกต์ในระบบควบคุมฝังตัว 
 Introduction to embedded control systems. Programming language. Real-time operating 
systems. Interfaces between sensors, actuators, and embedded controllers. Applied control 
theory. Algorithms and implementations in embedded control systems. 
 
01205374 การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
  (Industrial Automation and Control) 
 ตัวรับรู้และตัวขับเร้าแบบตรรกะ รีเลย์และวงจรรีเลย์ ตัวจับเวลาและตัวนับในวงจรรีเลย์ ตัวควบคุม
ตรรกะโปรแกรมได้ คำสั่งพ้ืนฐานของตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได้ คำสั่งตัวจับเวลาและตัวนับของตัวควบคุม
ตรรกะโปรแกรมได้ คำสั่งควบคุมของตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได้  เทคนิคการออกแบบและการโปรแกรมตัว
ควบคุมตรรกะโปรแกรมได้สำหรับการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตัวรับรู้และตัวขับเร้าแบบแอ-
นะล็อก  ความรู้เบื้องต้นของตัวควบคุมแบบแอนะล็อก โครงข่ายตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได้และการเชื่อมต่อ
ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร  
 Logical sensors and actuators. Relay and relay circuits. Timer and counter in relay 
circuits. Programmable logic controllers. Basic programmable logic controller instructions. 
Timer and counter programmable logic controller instructions. Control programmable logic 
controller instructions. Design techniques and programmable logic controller programming 
for industrial automation controls. Analog sensors and actuators. Introduction of Analog 
controls, programmable logic controller networks, human-machine interfaces. 
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01205375 วิทัศน์เครื่องจักรในวิทยาการหุ่นยนต์ 3(3-0-6) 
  (Machine Vision in Robotics)  
 การประมวลผลภาพขั้นพ้ืนฐาน การแปลงเอกพันธ์ จลนศาสตร์ เซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทัศน์เครื่องจักร 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุระนาบกับภาพของวัตถุดังกล่าว การบิดภาพ ความสัมพันธ์เชิงจลนศาสตร์ระหว่าง
กล้องกับหุ่นยนต์ วัตถุ และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ การโปรแกรมวิทัศน์เครื่องจักร 
 Fundamental image processing. Homogeneous transformation. Kinematics. Sensors 
related to machine vision. Homography. Image warping. Kinematic relationships between 
cameras and robots, objects, and sensors. Machine vision programming. 
 

01205376 การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 มิติ 3(3-0-6) 
  (3D Product Design and Prototyping)  
 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบเร็ว แนวคิดของการข้ึนรูปของวัสดุต่างๆ ระบบแคดและแคม การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติ  การสร้างต้นแบบ 3 มิติ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมสำหรับเครื่องจักรสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 3 มิติ 
 Rapid prototype technologies. Concepts of material forming. CAD and CAM. 3D product 
design, 3D prototyping. Hardware and software of 3D rapid prototype machine.  
 

01205377 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ 3(3-0-6) 
  (Artificial Intelligence System for Robots)  
 ระบบหุ่นยนต์ ตัวตรวจวัดชนิดต่างๆ แนวคิดของความมีเหตุผล เอเจนต์อัจฉริยะ  เครื่องสถานะจำกัด 
ขั้นตอนวิธีการค้นหา ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม วิทัศน์เครื่องจักร ภาพสามมิติจากกล้องส
เตอริโอ การประมวลผลภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่อง ต้นไม้การตัดสินใจ 
โครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์บริการ  
 Robot system. Sensors. Concept of rationality. Intelligent agents. Finite state machine. 
Searching algorithm. Fuzzy logic. Genetic algorithms. Machine vision. 3D image via stereo 
vision camera. Image processing. Natural language processing. Machine learning. Decision 
trees. Neural network. Applications of artificial intelligence in industrial robots and service 
robots.  
 

01205381 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์สื่อสาร 1(0-3-2) 
  (Communication Architecture and Devices Laboratory) 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับสถาปัตยกรรมของระบบสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การเข้ารหัสแหล่งข่าวสาร 
เทคนิคการกล้ำสัญญาณ การเข้ารหัสช่องสัญญาณ อุปกรณ์ไมโครเวฟ สายอากาศและการวัดพารามิเตอร์ 
 Laboratory on analog and digital communication architecture. Source coding. Modulation 
techniques. Channel coding. Microwave devices. Antennas and parameter measurement. 
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01205382 ปฏิบัติการระบบและเครือข่ายสื่อสาร 1(0-3-2) 
  (Communication Systems and Networks Laboratory) 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบและเครือข่ายสื่อสาร ระบบออกอากาศ เทคนิคการเข้าร่วมใช้ช่องสัญญาณ
องค์ประกอบของเครือข่าย เครือข่ายเฉพาะบริเวณเสมือน การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายเฉพาะบริเวณเสมือน 
 Laboratory on communication systems and networks. Broadcasting systems. Multiple 
access techniques. Network components. Virtual local area network. Internetworking of 
virtual area network. 
 

01205383 ปฏิบัติการประมวลสัญญาณดิจิทัล 1(0-3-2) 
  (Digital Signal Processing Laboratory)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205323 
 ชุดประกอบการประมวลสัญญาณเริ่มต้นเบื้องต้น การเรียนรู้เครื่องมือประกอบรหัสคำสั่ง การทดสอบชุด
ประกอบการประมวลสัญญาณเริ่มต้น การควบคุมการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และแปลงสัญญาณ
ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การออกแบบตัวกรองตอบสนองอิมพัลล์จำกัด การออกแบบตัวกรองตอบสนองอิมพัลล์ไม่
จำกัด การทำให้เกิดผลของการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว 
 Introduction to digital signal processing starter kit (DSK). Code composer tools learning. 
Digital signal processing starter kit testing. Analog to digital and digital to analog signals 
conversion control. Finite impulse response (FIR) filter design. Infinite impulse response (IIR) 
filter design. Implementation of fast Fourier transform (FFT). 
 

01205384 ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า 1(0-3-2) 
  (Electromechanical Energy Conversion Laboratory)  

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205251 หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า I และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Laboratory experiments on topics in Electromechanical Energy Conversion I and other 
related topics. 
 

01205385*8 ปฏิบัติการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
  (Electronics Design Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242 
 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างต้นแบบ การทดสอบและการ
แก้ปัญหาจุดผิดของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ผลการทดลองและนำเสนอภาพข้อมูล การนำเสนอ
ชิ้นงานและการเตรียมรายงานสรุปผลโครงงานการออกแบบ  

 

** รายวิชาเปิดใหม่ 



 

57 
 

 Computer-aided design and analysis tools. Prototyping, testing, and debugging of 
electronic circuits. Analysis of experimental data and data visualization. Demonstration and 
report preparation of the design project. 
 
01205386 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
  (Electronics Engineering Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205241 และ 01205242 
 วงจรทรานซิสเตอร์ประยุกต์ วงจรออปแอมป์ประยุกต์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การสร้างวงจรตรรกะเชิง
จัดหมู่และเชิงลำดับด้วยอุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ แคดสำหรับวงจรพิมพ์ แคตสำหรับวงจรแอนะล็อก
และดิจิทัล 
 Applied transistor circuit. Applied op-amp circuit. Power electronics circuit. 
Combinational and sequential logic circuit implementation by programmable logic device. 
CAD for printed circuit board. CAD for analog and digital circuit. 
 
01205388 ปฏิบัติการการควบคุมและเครื่องมือวัด 1(0-3-2) 
  (Control and Measurement Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205312 หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการสําหรับวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าและวิชาระบบควบคุมเชิงเส้น 
 Laboratory for Electrical Measurements and Instruments, and Linear Control Systems. 
 
01205389 ปฏิบัติการการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
  (Industrial Automation and Control Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205374 หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการสำหรับวิชาการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 
 Laboratory for Industrial Automation and Control. 
 
01205391*9 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-3) 
  (Electrical Engineering Project Preparation) 
 ทักษะการทำโครงงานและหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 Skills for project work and interesting project in electrical engineering. 
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01205399 การฝึกงาน 1 
  (Internship)  
 การฝึกงานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานประกอบการเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือ สถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ เพ่ือให้ได้
ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 Internship for Electrical Engineering in private enterprises, government agencies, 
government enterprises or academic places at least 240 hours and at least 30 workdays in 
order to get experiences from the assignment. 
 
01205411 การวิเคราะห์เชิงซ้อนทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Complex Analysis in Electrical Engineering) 
 จํานวนเชิงซ้อนและฟังก์ชันเชิงซ้อน สมการโคชี-รีมันน์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ทฤษฎีบท
อินทิกรัลของโคชีอนุกรมเทย์เลอร์และโลรองต์ ทฤษฎีบทเรซิดิว การหาปริพันธ์เชิงซ้อน การส่งคงรูป การ
ประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 Complex number and complex functions. Cauchy-Riemann equation. Analytic functions. 
Harmonic function. Cauchy integral theorem. Taylor and Laurent series. Residue theorem. 
Complex integration. Conformal mapping. Applications in electrical engineering. 
 
01205412 ไบโอเมตริก 3(3-0-6) 
  (Biometrics)  
 นิยามของไบโอเมตริก การตรวจสอบ การระบุตัว และการรับรองด้วยไบโอเมตริก การวิเคราะห์
สมรรถภาพ การออกแบบระบบไบโอเมตริก การรู้จำลายนิ้วมือ การรู้จำใบหน้า การรู้จำม่านตา ไบโอเมตริก
รูปแบบอื่นๆ ไบโอเมตริกหลายโมเดล คุณภาพตัวอย่างไบโอเมตริก การรักษาความปลอดภัยระบบไบโอเมตริก 
การโจมตีหลอกและการตรวจจับ กฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ชน มาตรฐานไบโอเมตริก 
ความก้าวหน้าในปัจจุบันของเทคโนโลยีไบโอเมตริก 
 Definition of biometrics. Biometric verification, identification, and authentication. 
Performance analysis. Design of biometric systems. Fingerprint recognition. Face recognition. 
Iris recognition. Other biometric traits. Multi-model biometrics. Biometric sample quality. 
Biometric system security. Spoof attack and detection. Law and privacy issues. Biometric 
standards. Current advances in biometric technology. 
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01205413 ปฏิบัติการไบโอเมตริก 1(0-3-6) 
  (Biometrics Laboratory) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205412 หรือพร้อมกัน  
 การจัดเตรียมระบบไบโอเมตริก การทดลองการทวนสอบและระบุตัวบุคคล การทดลองด้วยระบบรู้จำ
ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา หลอดเลือดดำ และไบโอเมตริกหลายโมเดล คุณภาพตัวอย่างไบโอเมตริก การโจมตี
หลอก การตรวจจับการหลอก นิติวิทยาศาสตร์ไบโอเมตริก โครงงานไบโอเมตริก 
 Biometric system setup. Verification and identification experiments. Experiments with 
fingerprint, face, iris, vein, and multi-model recognition systems. Biometric sample quality. 
Spoof attack. Spoof detection. Biometric forensic. Biometric project. 
 
01205414 ปฏิบัติการประมวลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ 1(0-3-6) 
  (Image Processing and Computer Vision Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205485 หรือพร้อมกัน  
 กล้องและตัวรับรู้สำหรับการมองเห็น ระบบกล้องผ่านอินเตอร์เน็ต การเก็บภาพและวีดิทัศน์ การผิดเพี้ยน
ของเลนส์และการแปลงเรขาคณิต การแปลงความสว่างจุดภาพ การประมวลสี เครื่องมือการประมวลภาพ
ทั่วไป เครื่องมือการแปลงภาพ การตรวจจับและตัดแยกวัตถุ การรู้จำวัตถุ การติดตามวีดิทัศน์ 
 Cameras and vision sensors. Camera system via internet. Image and video acquisition. 
Len distortion and geometric transformation. Pixel brightness transformation. Color 
processing. General image processing tools. Image transform tools. Object segmentation and 
detection. Object recognition. Introduction to video tracking. 
 
01205415*10 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สัญญาณในการเงิน 3(3-0-6) 
  (Applications of Signal processing in Finance) 
 อนุกรมเวลาทางการเงิน โมเดลโครงสร้างแบบทั่วไป การวิเคราะสัญญาณทางการเงินด้วยโมเดลทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า โมเดลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถดถอยอัตโนมัติ โมเดลการ์ช การเคลื่อนที่แบบบราวน์ โมเดลราคา
ตราสารสิทธิ การจัดการคำสั่ง ผลกระทบกับตลาด การคำนวนสัดส่วนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
ทีด่ีที่สุด 
 Financial time-series. General structure model. Financial signal analysis with Electrical 
Engineering models. Autoregressive-moving-average model. GARCH model. Brownian motion. 
Option pricing model. Order execution. Market impact. Portfolio optimization. 
 
 

 

** รายวิชาเปิดใหม่ 
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01205416*11 ระบบบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Blockchain Systems and Cryptocurrency in Electrical Engineering) 
 แนวคิดทางเทคนิคของระบบบล็อกเชน  วิทยาการเข้ารหัสลับ  โครงข่ายบล็อกเชน  ฉันทามติแบบ
กระจาย  สกุลเงินดิจิทัล  บิตคอยน์  สัญญาอัจฉริยะ  การกำกับสกุลเงินดิจิตอล  การประยุกต์ใช้งานบล็อกเชน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน 
 Technical concepts of blockchain systems. Cryptography. Blockchain network. Distributed 
consensus. Cryptocurrency. Bitcoin. Smart contract. Cryptocurrency regulation. Blockchain 
applications in electrical engineering. Transacting local solar energy between private sectors. 
 

01205417* ความเป็นเจ้าของธุรกิจในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering Entrepreneurship) 
 บทนำทั่วไปเกี่ยวกับตลาดพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจไฟฟ้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดพลังงานไฟฟ้า 
โครงสร้างราคาไฟฟ้า การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า การเป็นผู้ประกอบการ การ
พัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ การลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ พฤติกรรมทางจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 General introduction to the power system. Stakeholders on the power market. Electricity 
price structure. Technological inventions and development related to power engineers. 
Entrepreneurship, business plan and its strategies. Investment. Information and decision 
thinking. Ethical behavior and social responsibility. 
 

01205421 การสื่อสารแถบความถี่กว้าง 3(3-0-6) 
  (Broadband Communications)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205326 
 หลักการของการสื่อสารแถบความถ่ีกว้างสำหรับระบบโทรศัพท์แบบสลับสาย โทรศัพท์แบบวีโอไอพี 
โครงสร้างพื้นฐานของแวน หลักการของเอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล และเทคนิคปัจจุบัน หลักการของ
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอสดีเอช วิศวกรรมจราจรและคิวโอเอส เครือข่ายเอฟไอทีเอช วายเลสแลน พีโอเอ็น 
ดีดับเบิลยูดีเอ็ม ทฤษฎีการส่ือสารเส้นกำลังสำหรบัการส่ือสารแถบความถ่ีแคบ การสือ่สารแถบความถ่ีกวา้ง 
มาตรฐานของเครือข่ายบนพ้ืนฐานพีแอลซี 
 Principles of broadband communication networks for switching telephone system. VoIP 
telephone. WAN infrastructure. Principles of ATM, VPN, FDDI, DSL and current techniques. 
Principles of 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. 

 

** รายวิชาเปิดใหม่ 
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01205431 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย II 3(3-0-6) 
  (Data Communications and Networks II) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205326 
 เกณฑ์วิธีและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูล เครือข่ายแถบกว้างการคำนวณการรับ-ให้บริการ การให้
ชื่อและการกำหนดเลขที่อยู่ เกณฑ์วิธีการเข้าถึงสื่อ เกณฑ์วิธีการจัดเส้นทางและการขนส่ง การควบคุมการไหล
และการชนกันและเกณฑ์วิธีสำหรับการใช้งานเฉพาะอ่ืนๆ ความมั่นคงของเครือข่าย มัลติแคสทิง การวางแผน
และออกแบบเครือข่ายการจัดการปริมาณการใช้ 
  Protocols and architectures of data networks. Broadband networks. Client-server 
computing. Naming and addressing. Media access protocols. Routing and transport protocols. 
Flow and congestion control and other application-specific protocols. Network security. 
Multicasting. Network planning and design. Traffic management. 
 
01205432 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุแบบแพสซิฟ 3(3-0-6) 
  (Passive Radio Frequency Circuit Design) 
 องค์ประกอบแบบกลุ่มท่ีความถี่วิทยุ ทฤษฎีสายส่ง แผนภูมิอิมพิแดนซ์และความนำเชิงซ้อน พารามิเตอร์
ของวงจรข่ายเข้าออกหลายทาง ซอฟต์แวร์จำลองแม่เหล็กไฟฟ้าซอนเนท อุปกรณ์แบบแพสซิฟ ตัวคู่ต่อ ตัว
กรอง วงจรข่ายเข้าชุดกันด้านเข้าและด้านออกสำหรับวงจรขยาย การวัดพารามิเตอร์เอสและพารามิเตอร์ของ
สายส่ง 
 Lumped elements at radio frequency. Transmission line theory. Impedance and 
admittance charts. N-port network parameters. Sonnet electromagnetic simulation software. 
Passive devices, couplers, filters. Input and output matching networks for amplifier. 
Measurements of S-parameters and transmission-line parameters 
 
01205433 การเข้ารหัสประยุกต์ 3(3-0-6)
  (Applied Coding) 
 พ้ืนฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูลและการเข้ารหัสต้นกําเนิด ความจุช่องรหัสดําเนินความยาว
จํากัด รหัสแก้ความผิดพลาดแบบบล็อกเชิงเส้น รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การกล้ำสัญญาณรหัสเทรลิส 
วิทยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฎีการเข้ารหัสของแชนนอน 
 Fundamentals of information theory. Data compression and source coding. Channel 
capacity. Run-length-limited codes. Linear block error correcting codes. Cyclic codes. 
Convolutional codes. Trellis-coded modulation. Cryptography. Shannon’s coding theorems. 
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01205434 ระบบโทรศัพท์ดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Digital Telephone Systems) 
 เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ ขั้นตอนวิธีการแปลงผันสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณดิจิทัล การส่งผ่านแบบ
ดิจิทัลและการมัลติเพลกซ์ ระบบการสวิตช์ดิจิทัล ระบบให้สัญญาณดิจิทัลระบบโทรศัพท์ไอพี ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 Public switched telephone network. Voice digitization algorithms. Digital transmission and 
multiplexing. Digital switching system. Digital signaling system. IP telephony system. Mobile 
telephony system. 
 
01205435 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 
  (Satellite Communications) 
 ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม ลักษณะของวงโคจร การกล้ำสัญญาณและการมัลติเพลกซ์ 
การเข้ารหัส เทคนิคการเข้าถึงหลายทาง การออกแบบการเชื่อมโยงดาวเทียม ผลของการแพร่กระจาย สถานี
ภาคพ้ืนดินและเครือข่ายสถานีภาคพ้ืนดินขนาดเล็ก 
 Theory and practice of satellite communications. Orbital aspects. Modulation and 
multiplexing. Coding. Multiple access techniques. Satellite link design. Propagation effects. 
Earth terminals and very small aperture terminal networks. 
 
01205436 ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
  (Mobile Network Systems) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205327 
 แนวโน้มปัจจุบันของเครือข่ายเคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ เซลย่อยสำหรับเครือข่ายเคลื่อนที่ ความ
ร่วมมือสำหรับเครือข่ายเคลื่อนที่ เมฆเคลื่อนที่ เทคโนโลยีวทิยุองค์ความรู้ แนวคิดสเปกตรัมพ้ืนที่ขาว 
สถาปัตยกรรมการแพร่สัญญาณแถบความถี่กว้าง ประเด็นความปลอดภัยในการสื่อสารไร้สาย 
 Current trends in mobile networks. Mobile Internet. Small cells for mobile networks. 
Cooperation for wireless networks. Mobile clouds. Cognitive radio technology. White space 
spectrum concepts. Broadcast-broadband architecture. Security issues in wireless 
communications. 
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01205437 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุแบบแอ็กทิฟ 3(3-0-6) 
  (Active Radio Frequency Circuit Design) 
 การวิเคราะห์สายส่ง แผนภูมิของสมิท วงจรข่ายเข้าออกหลายทาง ส่วนประกอบความถี่วิทยุแบบแอ็กทิฟ
และการจำลอง วงจรขยายความถ่ีวิทยุ ออสซิลเลเตอร์ ตัวผสม ตัวรับและส่งความถ่ีวิทยุ การออกแบบใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยของวงจรความถ่ีวิทยุ เทคนิคการวัด 
 Transmission line analysis. Smith charts. N-port networks. Active radiofrequency 
components and modeling. Radio frequency amplifiers. Oscillators. Mixers. Radio frequency 
receivers and transmitters. Computer-aided design of radio frequency circuits. Measurement 
techniques. 
 

01205438 การจำลองระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Simulation of Communication Systems)  
 ระเบียบวิธีการจำลองและแบบจำลอง การแทนสัญญาณและระบบ การจำลองระบบ การสร้างจำนวนสุ่ม
และกระบวนการสุ่ม การจำลองแบบมอนติคาโล แบบจำลองของระบบสื่อสาร แบบจำลองของช่องสัญญาณ 
การประเมินสมรรถนะการจำลอง 
 Simulation and modeling methodology. Representation of signals and systems. 
Simulation of systems. Generation of random numbers and random processes. Monte Carlo 
simulation. Modeling of communication systems. Channel models. Performance evaluation 
of simulation. 
 

01205439 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3(3-0-6)  
  (Internetworking)  
 การสำรวจเน็ตเวิร์ก องค์ประกอบทางกายภาพของเน็ตเวิร์ก โมเดลในระบบเครือข่าย โมเดลอ้างอิงโอเอส
ไอ ฮับ สวิตช์ เร้าเตอร์ การจำแนกแลน ขอบเขตของการชนกัน ขอบเขตของการแพร่กระจาย ชุดโปรโตคอลที
ซีพีและไอพี ไอพีเวอร์ชั่นสี่ ไอพีเวอร์ชั่นหก ซับเน็ตมาร์ก รูปย่อซีไอดีอาร์ ดีฟอลต์ซับเน็ตมาร์ก การจัดสรรที่อยู่
ในระบบเครือข่าย ซับเน็ตมาร์กท่ีแปรผันตามตัวแปร การส่งแพ็กเก็ตระหว่างโฮสต์กับโฮสต์ การเชื่อม
อินเตอร์เน็ต ตัวจำลองเน็ตเวิร์ก การปรับแต่งเน็ตเวิร์ก ความปลอดภัยของพอร์ต วีแลน การค้นหาเส้นทาง
ระหว่างวีแลน โปรโตคอลที่ใช้แปลงที่อยู่ โปรโตคอลที่ใช้ค้นหาเส้นทาง โอเอสพีเอฟ ความปลอดภัยในระบบ
เครือข่าย ไอพีเซค วีพีเอ็น วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีข้ันตอน 
 Exploring the network. Physical components of a network. Network Model. OSI reference 
model. Hub. Switch. Router. LAN segmentation. Collision domain. Broadcast domain. TCP/IP 
protocol suit. IPv4. IPv6. Subnet masks. CIDR notation. Default subnet mask. Network 
addressing scheme. Variable-length subnet mask. Host-to-host packet delivery. Internet 
connectivity. Network simulator. Network configuration. Port security. VLAN. Inter VLAN 
routing. Address resolution protocol. Routing protocol. OSPF. Network security. IPSec. VPN. 
Troubleshooting. 
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01205441 การออกแบบวงจรป้อนกลับ 3(3-0-6) 
  (Feedback Circuit Design) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205242 
 ประโยชน์ของการป้อนกลับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การจำลองและการตอบสนองของระบบเชิงเส้น 
เสถียรภาพของระบบป้อนกลับ เทคนิคทางเดินราก เกณฑ์ทางเสถียรภาพของไนควิซ เทคนิคโดเมนความถ่ี การ
ชดเชยความถี่ในวงจรป้อนกลับ ฟังก์ชั่นอธิบาย วงจรรักษาระดับแรงดันคงค่าแบบเชิงเส้น วงจรเฟสลอคลูป 
วงจรแปลงระดับแรงดันคงค่าแบบสวิทช์ วงจรออสซิลเลเตอร์ การประยุกต์ข้ันสูงของวงจรออปแอมป์ 
 Benefits of feedback in electronic circuits. Modeling and responses of linear systems. 
Stability of feedback systems. Root locus technique. Nyquist stability criterion. Frequency 
domain technique. Compensation of feedback circuits. Describing function. Linear regulator 
circuit. Phase lock loop circuit. Switching DC-DC converter. Oscillators. Advanced applications 
of op-amp circuits. 
 
01205444 อุปกรณ์ทางแสง 3(3-0-6) 
  (Optical Devices)  
 แสง ฟิสิกส์สถานะของแข็ง การกล้ำสัญญาณของแสงอุปกรณ์แสดงผล หลักการทํางานของเลเซอร์ ชนิด
ของเลเซอร์ เทคนิคและการประยุกต์ของเลเซอร์ โฟโตดีเทกเตอร์ ท่อนําคลื่นแบบเส้นใยแสง อุปกรณ์ในการ
สื่อสารทางแสง 
 Light. Solid state physics. Modulation of light. Display devices. Principle of laser 
operation. Types of laser. Technique and application of laser. Photo detectors. Optical fiber 
waveguides. Devices in optical communication. 
 
01205445 ตัวรับรู้สารกึ่งตัวนำ 3(3-0-6) 
  (Semiconductor Sensors) 
 พัฒนาการของตัวรับรู้สารกึ่งตัวนำ การจำแนกตัวรับรู้สารกึ่งตัวนำ เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ ตัวรับรู้ทาง
เสียง ตัวรับรู้ทางกล ตัวรับรู้แม่เหล็ก ตัวรับรู้การแผ่รังสี ตัวรับรู้ความร้อน ตัวรับรู้ทางเคมีและชีวภาพ ตัวรับรู้
แบบรวม ตัวรับรู้ในเทคโนโลยีไมโครแมชชีน ตัวรับรู้ในระบบเครื่องไฟฟ้าจักรกลจุลภาค 
 Evolution of semiconductor sensors. Classifications of semiconductor sensors. 
Semiconductor fabrication technologies. Acoustic sensors. Mechanical sensors. Magnetic 
sensors. Thermal sensors. Chemical and bio-sensors. Integrated sensors. Micromachined 
sensors and microelectromechanical system sensors. 
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01205446 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
  (Biomedical Electronics) 
 ศัพท์บัญญัติเฉพาะทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น การทำงานของหัวใจ สมองและ
กล้ามเนื้อ ปรากฏการณ์ไฟฟ้าชีวภาพ ขั้วไฟฟ้าและตัวแปรสัญญาณสำหรับการวัดทางชีวฟิสิกส์ การขยาย
สัญญาณไฟฟ้าชีวภาพ การกำจัดสัญญาณรบกวน การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวัดความดันโลหิต เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้า ตัวคุมจังหวะหัวใจ  การป้องกันเพ่ือความปลอดภัยของคนไข้ การวัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
 Introduction to the fundamental and terminology in anatomy and physiology. Operation 
of heart, brain and muscle.  Bioelectric phenomena. Electrode and transducer for biophysical 
measurements. Bioelectric signal amplification. Noise elimination. Electrocardiography. Blood 
pressure measurement. Defibrillator. Pace maker. Protection for patient safety.Ultrasonic 
measurement. 
 
01205451 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Energy Conservation and Management) 
 ความรู้พื้นฐานของประสิทธิภาพพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 
การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการและวิเคราะห์พลังงานใน
อาคารและอุตสาหกรรม การณ์ลักษณะทางเทคนิคเพ่ือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบงานส่องสว่าง 
ระบบระบายความร้อนและระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์อุตสาหกรรม การผลิตร่วม มาตรการการ
อนุรักษ์และการจัดการพลังงานและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 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 
system, heating ventilating and air-conditioning (HVAC) systems. Industrial motor. 
Cogeneration. Energy Conservations and management measures and economics analysis. 
 
01205452*12 โซลาร์อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6) 
  (Solar Inverters for PV Power Systems) 
 อุปกรณ์หลักในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลักการทำงานของโซลาร์อินเวอร์เตอร์ การคำนวณ
ขนาดและการเลือกใช้งานโซลาร์อินเวอร์เตอร์ การควบคุมกำลังไฟฟ้าแบบติดตามกำลังสูงสุดและแบบยืดหยุ่น 
กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์อินเวอร์เตอร์ ผลกระทบของการใช้งานโซลาร์อินเวอร์เตอร์ต่อ
คุณภาพไฟฟ้า 

 

** รายวิชาเปิดใหม่ 
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 Photovoltaic system key components. Solar inverter fundamentals. Solar inverter sizing 
and selection. Maximum Power Point Tracking and flexible power control. Regulations and 
standards related to solar inverters. Impact of solar inverters on power quality. 
 
01205461**13 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II 3(3-0-6) 
  (Electric Power System Analysis II) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205352 
 การคำนวณวงจรข่ายของระบบส่งจ่ายและระบบจำหน่าย การไหลของโหลด การควบคุมการไหลของ
โหลด เศรษฐศาสตร์การจ่ายกำลังไฟฟ้า การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร เสถียรภาพของ
ระบบกำลัง  
 Transmission and distribution networks calculation. Load flow. Load flow control. 
Economic dispatch. Symmetrical and unsymmetrical short circuit analysis. Power system 
stability.  
 
01205462 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
  (Harmonics in Power Systems) 
 คุณภาพและมลพิษในระบบไฟฟ้ากำลัง แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก ผลกระทบจากฮาร์มอนิก การวัดฮาร์มอ
นิก มาตรฐานระดับฮาร์มอนิก การผ่านทะลุของฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง การกำจัดฮาร์มอนิก 
 Quality and pollution in power systems. Harmonic sources. Harmonic effects. Harmonic 
measurements. Standard of harmonic level. Harmonic penetration in power systems. 
Harmonic elimination. 
 
01205463** ความเชื่อถือได้และการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Reliability and Maintenance of Power Distribution Systems) 
 ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและความเชื่อถือได้ พ้ืนฐานความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้งานและดัชนีความเชื่อถือ
ได้ อัตราความขัดข้อง การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย สาเหตุไฟฟ้าดับ มูลค่าความเสียหาย
เนื่องจากไฟฟ้าดับ หลักการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบบเน้นความเชื่อถือได้เป็นศูนย์กลาง 
 Power distribution systems and reliability. Reliability basics. Availability and reliability 
indices. Failure rate. Reliability evaluation of distribution systems. Power interruption causes. 
Outage costs. Principles of maintenance. Reliability centered maintenance. 
 
 

 

** รายวิชาปรับปรุง 



 

67 
 

01205464 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 3(3-0-6) 
  (Distributed Electric Generation System) 
 การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเบื้องต้น เทคโนโลยีของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว เทคโนโลยี
พลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน การเชื่อมต่อกริด ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า การสูญเสียลักษณะเฉพาะแรงดันไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือ คุณภาพกำลังไฟฟ้า 
การป้องกัน การไหลของโหลด กริดอัจฉริยะ การณ์ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 
 Introduction to distributed generation. Technologies of distributed generation. 
Conventional and renewable energy technologies. Grid interconnection. Technical impact of 
distributed generation on distribution system. Loss. Voltage profile. Reliability. Electric power 
quality. Protection. Load flow. Smart grids. Economics aspects. 
 

01205465 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 
  (Illumination Engineering) 
 แหล่งกำเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การส่องสว่างมูลฐาน วิธีลูเมน วิธีจุด-จุด เทคนิคการให้แสงสว่าง
ภายในอาคาร เช่น ที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงงาน เป็นต้น เทคนิคการให้แสงสว่างภายนอก
อาคาร เช่น ไฟสาดส่อง การให้แสงสว่างเป็นบริเวณ เทคนิคการให้แสงสว่างถนน เทคนิคการให้แสงสว่างสนาม
กีฬา 
 Light sources. Light and color. Luminaries. Basic illumination. Lumen method. Point-point 
method. Interior lighting techniques, resident, office, school, hotel, industry, etc. Exterior 
lighting techniques, floodlight. Area lighting. Street lighting techniques. Sport lighting 
techniques. 
 

01205466 ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร 3(3-0-6) 
  (Electrical Systems and Signal Systems in Building) 
 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียง ระบบเอ็มเอทีวี ระบบป้องกันฟ้าผ่า เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสำรอง ระบบอ่ืนๆ สำหรับอาคารสมัยใหม่       
 Fire alarm systems. Telephone systems. Sound systems. MATV systems. Lightning 
protection systems. Standby generators. Other systems for modern buildings. 
 

01205471 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Robotic Systems) 
 การออกแบบ การวิเคราะห์ การควบคุมและการดําเนินงานของกลไกหุ่นยนต์ การใช้พิกัดเอกพันธ์
ทางด้านจลนศาสตร์และพลศาสตร์ การวางทิศทางด้วยกล้องเซนเซอร์และตัวขับเร้า การควบคุม การวางแผน
งาน วิสัยทัศน์และปัญญา 
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 Design, analysis, control, and operation of robotic mechanisms. Use of homogeneous 
coordinates for kinematics and dynamics. Camera orientation. Sensors and actuators. Control. 
Task planning. Vision and intelligence. 
 
01205472 การควบคุมพลวัตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Dynamic Control) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205312 
 ระบบปริภูมิสถานะเบื้องต้น แบบจําลองปริภูมิสถานะ การวิเคราะห์ปริภูมิสถานะ การออกแบบปริภูมิ
สถานะ ระบบควบคุมแบบพลวัต ฟังก์ชันผู้สังเกตการณ์ การออกแบบระบบผู้สังเกตการณ์ ฟังก์ชันพรรณนา
ของระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 
 Introduction to State-space system. State-space model. State-space analysis. State-space 
design. Dynamic control systems. Observer functions. Observer system design. Describing 
functions of nonlinear control systems. 
 
01205473  การควบคุมกระบวนการ 3(3-0-6) 
  (Process Control) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205312 หรือพร้อมกัน 
 การควบคุมกระบวนการ องค์ประกอบของระบบควบคุมกระบวนการ ระบบควบคุมกระบวนแบบไม่
ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ระบบควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบป้อนกลับ  การควบคุมแบบป้อนตรง การ
ควบคุมแบบปรับตัว การควบคุมแบบคาดการณ์ ตัวอย่างกระบวนการควบคุมในอุตสาหกรรม 
 Process control. Elements in process control system. Discrete and continuous process 
control system. PID control system. Feedback control. Feedforward control. Adaptive control 
and predictive control. Examples of industrial process control. 
 
01205474 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในเวลาจริง 3(3-0-6) 
  (Real-Time Computer Control)  
 แนะนำระบบเวลาจริง แนวความคิดของการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการ
ประยุกต์ในเวลาจริง บริการการควบคุมแบบดีดีซีและการทำการ ออกแบบระบบเวลาจริง ระบบปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมคู่ขนานภาษาสำหรับเวลาจริงภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรม  
 Introduction to real-time system. Concepts of computer control. Computer hardware 
requirements for real-time applications. DDC control algorithms and their implementations. 
Design of real-time languages. Programming languages. 
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01205475 การออกแบบระบบฝังตัวสำหรับเครือข่ายเครื่องมือวัดและตัวรับรู้ 3(3-0-6) 
  (Embedded Design for Instrument and Sensor Networks) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205311 
 บทนำของระบบฝังตัวสำหรับเครือข่ายเครื่องมือวัดและเซนเซอร์ ตัวแปลงสัญญาณ ตัวส่งสัญญาณ 
โครงสร้างเครือข่ายเครื่องมือวัดและเซนเซอร์ มาตรฐานแนะนำ การสื่อสารใน เครือข่ายเครื่องมือวัดและ
เซนเซอร์ โปรโตคอลของโครงข่ายและชั้นโปรโตคอล การจัดกำหนดการภารกิจ การออกแบบโครงสร้าง
โปรแกรมและการนำไปปฏิบัติของเครือข่ายเครื่องมือวัดและตัวรับรู้ 
 Introduction to embedded system for instrument and sensor networks. Signal 
converters. Signal transmitters. Instrument and sensor network structures. Recommended 
standards. Communications in instrument and sensor network. Network protocols and 
protocol layers. Task scheduling. Program structure design and implementation for 
instrument and sensor networks. 
 
01205476 โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 
  (Applied Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic) 
 แมทแลบและซิมูลิงค์ การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีหาอนุพันธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือและทฤษฎีเซต
คลุมเครือ ฟังก์ชันภาวะสมาชิก กฎคลุมเครือและการให้เหตุผลคลุมเครือ ระบบการอนุมานคลุมเครือ การ
ประยุกต์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ การนําตรรกศาสตร์ คลุมเครือไปใช้ในงานวิศวกรรม แนวคิดของโครงข่าย
ประสาทเทยีม เพอร์เซปทรอน แอดดาไลน์และเมดดาไลน์ การแพร่กระจายย้อนกลับ โครงข่ายประสาทเทียม
แบบวกกลับแผนที่ แบบจัดระบบตัวเอง การนําโครงข่ายประสาทเทียมไปใช้ในงานวิศวกรรม 
 Matlab and Simulink. Derivative-based optimization. Fuzzy logic and fuzzy set theory. 
Membership function. Fuzzy rule and fuzzy reasoning. Fuzzy inference system. Applications 
of fuzzy logic. Implementation of fuzzy logic in engineering applications. Artificial neural 
networks concepts. Perceptrons. Adaline and medaline. Back propagation. Recurrent neural 
networks. Selforganizing maps. Implementation of neural networks in engineering 
applications. 
 
01205477 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  (Computer Control of Machines and Processes) 
 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม องค์ประกอบของการจำลองแบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมแบบ
ไม่ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตัวรับรู้สำหรับคอมพิวเตอร์ควบคุมการ
สร้างชุดคำสั่งควบคุมสำหรับเครื่องจักรกลและกระบวนการ การควบคุมแบบเชิงอันดับโดยใช้ตัวควบคุมแบบ
ตรรกะโปรแกรมได้ การจำลองกระบวนการ 
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 Computer control. Elements of discrete modeling. Discrete controller design. Controlled 
computers. Computer interfacing. Sensors for computer control. Command generation in 
machine and process control. Sequential control using programmable logic controllers. 
Process modeling. 
 
01205478 ระบบการทำงานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์ 3(3-0-6) 
  (Human-Robot Collaboration System)  
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์โคบอต การออกแบบตัวควบคุม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ 
การโปรแกรมหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ การรวมกันของเซนเซอร์ ระบบควบคุมแรงสัมผัส การวัดแรงสัมผัส การ
ประมาณค่าแรงสัมผัส การออกแบบตัวสังเกตการณ์ การควบคุมหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งานจริง ความ
ปลอดภัยการใช้งานหุ่นยนต์  
 Industrial Robot. Cobot. Controller design. Human-robot interaction. Mechatronics. 
Sensor fusion. Force control systems. Force measurement. Force estimation. Observer design. 
Robot programming. Control of robot and real-world applications. Robot safety. 
 
01205479 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Internet of Things for Electrical Engineering)  
 พ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมการสื่อสารไร้สายระยะสั้น เครือข่ายบุคคล 
และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ตัวรับรู้แบบ
อัจฉริยะ  ตัวควบคุมแบบอัจฉริยะ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรคลื่นวิทยุสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบฝังตัวสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การ
ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายของสรรพสิ่งกับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรม
ระบบไฟฟ้ากำลัง และวิศวกรรมสื่อสาร 
 Basic data communication. Computer network. Short-range wireless communication 
engineering. Personal area network and cloud computing. Internet of Things architecture and 
protocol. Smart sensor. Smart Actuator. Electronic circuit and radio frequency circuit for 
Internet of Things devices. Embedded systems for Internet of Things devices. Application of 
Internet of Things in electronic engineering, control system engineering, power system 
engineering and communication engineering. 
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01205481 การประมวลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing) 
 การรับรู้วิทัศน์ของมนุษย์ การสุ่มภาพและการควอนไทซ์ การรับรู้ภาพและการได้มาซึ่งภาพ เครื่องมือ
โปรแกรมการประมวลภาพเบื้องต้น การปรับปรุงภาพในโดเมนเชิงพ้ืนที่ การตรวจจับขอบ เส้น มุม และรูปร่าง
พ้ืนฐาน การตัดแยกภาพและการกำหนดขีดเริ่มเปลี่ยน การประมวลภาพสัณฐานวิทยา การประมวลภาพสี การ
แปลงภาพ การปรับปรุงภาพในโดเมนความถ่ี การซ่อมแซมภาพ การประยุกต์ใช้งานการประมวลภาพใน
ปัจจุบัน 
 Human visual perception. Image sampling and quantization. Image sensing and 
acquisition. Introduction to image processing programming tools. Image enhancement in 
spatial domain. Detection of edge, line, corner, and basic shapes. Image segmentation and 
thresholding. Morphological image processing. Color image processing. Image transforms. 
Image enhancement in frequency domain. Image restoration. Current image processing 
applications. 
 
01205483 การประมวลและการสื่อสารวีดิทัศน์ 3(3-0-6) 
  (Video Processing and Communications) 

 หลักมูลของการสื่อสารเชิงภาพและโทรทัศน์ ทฤษฎีสารสนเทศ แบบจําลองของระบบการมองเห็นของ
มนุษย์ การเข้ารหัสภาพสองระดับ การเข้ารหัสภาพโดยใช้การแปลง รูปแบบวีดิทัศน์และการแทน การชัก
ตัวอย่างวีดิทัศน์ การเข้ารหัสวีดิทัศน์และการประมาณการเคลื่อนที่ การเข้ารหัสวีดิทัศน์เปลี่ยนแปลงสเกลได้ 
มาตรฐานการบีบอัดวีดิทัศน์ การประมวลผลลําดับภาพสเตริโอและหลายมุมมอง การควบคุมความผิดพลาดใน
การสื่อสารวีดิทัศน์ วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย 
 Fundamental of visual communication and television. Information theory. Models of 
human vision system. Bilevel image coding. Transform image coding. Video formation and 
representation. Video sampling. Video coding and motion estimation. Scalable video coding. 
Video compression standards. Stereo and multi-view sequence processing. Error control in 
video communications. Video over internet and wireless networks 
 
01205484 การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านภาพ 3(3-0-6)  
  (Machine Learning for Image Applications)  
 การจับภาพและแสดงผลภาพ การจัดการภาพพ้ืนฐาน การประมวลผลภาพก่อน คำอธิบายภาพ พื้นฐาน
การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบมีผู้ฝึกสอน การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์แบบ
ไม่มีผู้สอน การแบ่งส่วนภาพ การค้นหาภาพและวัตถุภายในภาพ การแบ่งกลุ่มและการจัดจำแนก 
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 Image capture and display. Basic image handling. Image pre-processing. Image 
descriptors. Machine learning basics. Supervised machine learning. Unsupervised machine 
learning. Image segmentation. Searching images and objects. Clustering and classification. 
 
01205485 การวิเคราะห์ภาพและการรู้จำ 3(3-0-6) 
  (Image Analysis and Recognition) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205481 
 เครื่องมือโปรแกรมการประมวลภาพขั้นสูง การแปลงภาพ ฟิสิกส์ของการสร้างภาพ การประมวลภาพ
ขั้นต้น การตัดแยกภาพ การสกัดลักษณะเด่น การแทนรูปร่างและการพรรณนา การรู้จำวัตถุ การเข้าใจภาพ
เบื้องต้น การประยุกต์ใช้งานการรู้จำวัตถุและความเข้าใจภาพในปัจจุบัน 
 Advanced image processing programming tools. Image transforms. Image formation 
physics. Image pre-processing. Image segmentation. Feature extraction. Shape representation 
and description. Object recognition. Introduction to image understanding. Current object 
recognition and image understanding applications. 
 
01205486 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-2) 
  (High-Voltage Engineering Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205356 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 Laboratory experiments on topics covered in High-Voltage Engineering. 
 
01205487 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1(0-3-2) 
  (Electric Power System Analysis Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205352 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I และการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II 
 Laboratory experiments about Electric Power System Analysis I and electric Power 
System Analysis II. 
 
01205488 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ 1(0-3-2) 
  (Process Control Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205473 หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการสําหรับวิชาการควบคุมกระบวนการ 
 Laboratory for Process Control. 
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01205489 หลักการเรียนรู้เชิงลึกและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  (Principles of Deep Learning and Applications)  
 ภาพรวมการเรียนรู้ของเครื่อง แนวคิดการสร้างโมเดลการทำนาย หลักมูลการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่าย
ประสาท โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน โครงข่ายประสาทแบบวนซ้ำ การปรับโมเดลเชิงลึกอย่างละเอียด 
การเรียนรู้แบบถ่ายโอน การทำให้เกิดผลของโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้ทางด้านการรู้จำวัตถุ การ
รู้จำเสียงพูด การตรวจสอบวัตถุ และการวิเคราะห์ความรู้สึก 
 Overview of machine learning. Concept of predictive modeling. Fundamentals of deep 
learning. Neural networks. Convolutional neural networks. Recurrent neural networks. Fine 
tuning deep learning models. Transfer learning. Implementation of deep learning models. 
Applications to object recognition, speech recognition, object detection, and sentiment 
analysis. 
 

01205490 สหกิจศึกษา 6 
  (Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไป
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the 
assignment for Electrical Engineering 
 

01205491**14 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า I 1(0-3-2) 
  (Electrical Engineering Project I) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205391 หรือพร้อมกัน 
 การเริ่มทำโครงงานที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 Initiation of interesting project in Electrical Engineering. 
 

01205492 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Power Engineering) 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
 Study in selected topics in power engineering. 
 

01205493** เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Control System and Robotic Engineering) 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 
 Study in selected topics in control system and robotic engineering. 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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01205494** เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสื่อสารและเครือข่ายอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Communication and Intelligent Network Engineering) 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมสื่อสารและเครือข่ายอัจฉริยะ 
 Study in selected topics in communication and intelligent network engineering. 
 
01205495 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Electronics Engineering) 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 Study in selected topics in electronics engineering. 
 
01205497 สัมมนา 1 
  (Seminar) 
 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาตรี 
 Presentation and discussion on current interesting topics in electrical engineering at the 
bachelor’s degree level. 
 
01205498 ปัญหาพิเศษ 1-3 
  (Special Problems)15 
 การศึกษาและค้นคว้าทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in electrical engineering at the bachelor’s degree levels and 
compiled into a written report. 
 
01205499** โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า II 2(0-6-4) 
  (Electrical Engineering Project II) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205491 
 การทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าให้สำเร็จ 
 Accomplishment of Electrical Engineering project. 
 
 
 
 
 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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- รายวิชาบริการ 
01205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Electrical Engineering) 
 การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและการใช้งาน มอเตอร์และการใช้งาน 
หม้อแปลง ระบบไฟสามเฟส ระบบส่งกําลัง เครื่องมือทางไฟฟ้า 
 Direct current and alternating current circuit analysis. Generators and their uses. Motors 
and their uses. Transformers. Three-phase systems. Power transmission system. Electrical 
instruments. 
 

01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I 1(0-3-2) 
  (Electrical Engineering Laboratory I) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205201 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
 Laboratory experiments on topics covered in introduction to Electrical Engineering. 
 
01205301 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ 3(3-0-6) 
  (Digital Circuits and Microcontrollers) 
 ระบบจํานวนและรหัส พีชคณิตแบบบูลิน การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมและเชิงลําดับ แผนที่คาร์โน 
เครื่องจักรสถานะ การออกแบบตรรกะเชิงลําดับแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา เครื่องมือพัฒนา
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมและอุปกรณ์รอบข้างของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง ตัวจับเวลาและระบบขัดจังหวะ การ
ต่อประสานของอุปกรณ์การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล 
 Number systems and codes. Boolean algebra. Combinational and sequential logic circuit 
design. Karnaugh map. State machine. Synchronous and asynchronous sequential logic circuit 
design. Hardware and software development tools for microcontroller. Microcontroller 
architectures and peripherals. Compilers and debuggers. Timer and interrupt systems. 
Interfacing of devices. Data communication and networks. 
 
01205302 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ 1(0-3-2) 
  (Digital Circuits and Microcontrollers Laboratory)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205301 
 ปฏิบัติการสําหรับวิชาปฏิบัติวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Laboratory for digital circuit and microcontroller. 
 



 

76 
 

  3.1.5.2 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01200431 หลักการวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 
  (Principles of Rail Engineering) 
 ระบบรางของประเทศไทย ระบบการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส การปฏิบัติการ และ
การซ่อมบำรุงทางถาวร งานระบบราง หัวรถจักรดีเซล ขบวนรถโดยสารดีเซล ขบวนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ระบบควบคุมและบันทึกข้อมูล ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า มีการศึกษา
นอกสถานที ่
 Thailand rail systems, State railway of Thailand system, BTS system, Operation and 
maintenance, Permanent way, Track works, Diesel locomotives, Diesel multiple units, Electric 
multiple units for mass rapid transit, Signalling and telecommunication systems, Supervision 
control and data acquisition system, Power supply system, Field trips required. 
 
01200432 เทคโนโลยีหัวรถจักร 3(3-0-6) 
  (Rolling Stock Technology) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01200431 
 หัวรถจักรที่ใช้งานในของประเทศไทย หัวรถจักรดีเซล รถโดยสารดีเซล รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟ
ความเร็วสูงรถไฟรางเดี่ยว รถราง สมรรถนะของรถไฟ ปฏิสัมพันธ์ของล้อและราง พลศาสตร์ของรถไฟ การซ่อม
บำรุงรถไฟ มีการศึกษานอกสถานที่  
 Thailand's rolling stocks. Diesel locomotives. Diesel multiple units. Electric multiple unit 
for mass rapid transit and commuter. High speed rolling stocks. Monorail rolling stocks. Trams 
and light rail rolling stocks. Train performance. Wheel-rail interactions. Rail vehicle dynamics. 
Rolling stock maintenance. Field trips required. 
 
01200433 ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
  (Signalling and Telecommunication Systems) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01200431 
 ระบบอาณัติสัญญาณ  ระบบโทรคมนาคม  ระบบควบคุมและบันทึกข้อมูล และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าที่
ใช้งานในประเทศไทย ระบบอินเตอร์ล๊อกก้ิง อุปกรณ์ข้างทางรถไฟ อุปกรณ์บนตัวรถไฟ ระบบสื่อสารแบบต่างๆ 
ที่ใช้กับรถไฟ ศูนย์ควบคุมการเดินรถ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่รถไฟฟ้า ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง
แบบรางที่ 3 ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับแบบสายลวดแขวน และแพนโตกราฟ สถานีจ่ายไฟฟ้า
สำหรับรถไฟฟ้า มีการศึกษานอกสถานที่ 
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 Thailand's signaling. Telecommunication. Supervision control and data acquisition 
system. And power supply systems.  Interlocking system. Wayside equipments. On-board 
equipments. Rail telecommunication system. Central train control center. Rail power supply 
system. Third rail system. Catenary cables and pantographs. Rail power stations. Field trips 
required. 

 

01200434 โครงสร้างพื้นฐานระบบราง 3(3-0-6) 
  (Rail Infrastructure) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01200431 
 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางในประเทศไทย  การออกแบบแนวเส้นทาง  การออกแบบทางถาวร  การ
ออกแบบทางวิ่งรถไฟยกระดับ การออกแบบอุโมงค์รถไฟใต้ดินและทางลอด การจัดวางตำแหน่งสถานี การ
ออกแบบสถานีรถไฟ การออกแบบระบบรางรถไฟ การออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุง การออกแบบลานจอดรถไฟ 
การออกแบบอาคารจอดแล้วจร ระบบไฟฟ้าเครื่องกลอาคาร  มีการศึกษานอกสถานที ่
 Thailand's rail infrastructure. Rail route alignment design. Permanent way design. 
Viaduct/elevated way design. Tunnel design. Station design and location. Track works design. 
Depot design. Stabling yard design. Park and ride building design. Electrical and mechanical 
systems (Building Service Systems). Field trips required.  

 

01200435 การปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบราง 3(3-0-6) 
  (Rail System Operation and Maintenance) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01200431 
 การปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบรถไฟในประเทศไทย การวางแผนการเดินรถ เวลารอรถ การสร้าง
ตารางเวลาการเดินรถ การควบคุมการเดินรถ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ระบบการเก็บค่าโดยสาร การจัด
ขบวนรถโดยสารและ รถสินค้า  การปฏิบัติการในสถานี หลักการบำรุงรักษาระบบ การจัดทำตารางการซ่อม
บำรุง การซ่อมบำรุงรถไฟ การซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบควบคุมและบันทึก
ข้อมูล และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า การซ่อมบำรุงราง การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องกลในอาคาร มีการศึกษา
ดูงานนอกสถานที ่
 Thailand's rail operation and maintenance. System operation planning. Headway time.  
Time table construction. Train control. Safety regulations. Fare collection system. Shunting 
operations for passenger and freight cars. Station operation. Principles of maintenance. 
Maintenance schedules. Rolling stock maintenance. Signalling/ telecom/supervision control 
and data acquisition system/power supply system maintenance. Track works maintenance. 
Electrical and mechanical system (building service system) maintenance. Field trips required. 
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01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-3-6) 
  (Computers and Programming) 
 โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วย
ขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการ
โปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 Basic structure of modern computer systems. Data representation in computer. 
Algorithmic problem solving. Program design and development methodology. Introductory 
programming using a high-level program language. Programming practice in computer 
laboratory. 
 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
  (Engineering Drawing) 
 เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก 
การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด วิวช่วย การหาแผ่นคลี่ 
เทคนิคการเขียนภาพร่าง การเขียนแบบแสดงรายละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเบื้องต้น 
 Lettering techniques. Applied geometry drawing. Orthographic drawing. Pictorial drawing. 
Dimensioning and tolerancing. Sectional view drawing. Auxiliary views. Development. 
Sketching techniques. Detail and assembly drawing. Introduction to computer-aided drawing. 
 

01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I 3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics I) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417167 
 การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง ทฤษฎี
ของแปปปัส คาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ 
 Force analysis. Equilibrium. Application of equilibrium equation to frames and machines. 
Centroid. Theorem of Pappus. Beams. Fluid mechanics. Friction. Virtual work. Stability of 
equilibrium. Area moment of inertia. 
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01213211 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  (Materials Science for Engineers) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ การบวนการ และสมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม แผนภาพสมดุล
เฟสและการตีความ โครงสร้างจุลภาคและมหภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม การตรวจสอบ
โครงสร้างของวัสดุ การทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ การกัดกร่อนและการเสื่อมของวัสดุ 
กระบวนการผลิตของวัสดุวิศวกรรม วัสดุประกอบและวัสดุก่อสร้าง 
 Relationships between structures, properties. Processes and performances of engineering 
materials. Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Micro and macrostructures 
related to proprieties of engineering materials. Investigation of material structures. Material 
properties testing and analysis. Corrosion and degradation of materials. Production processes 
of engineering materials. Composite and construction materials. 
 
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01403117 หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการสำหรับวิชา 01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป 
 Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry. 
 
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
  (Fundamentals of General Chemistry) 
 โครงสร้างอะตอม ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส 
ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดและเบส สมดุลของไอออน ธาตุเรพรีเซน-  
เททีฟ โลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โลหะแทรนซิชัน 
 Atomic structure. Periodic table and periodic properties. Chemical bonds. Stoichiometry. 
Gases. Liquids. Solids. Solutions. Chemical kinetics. Chemical equilibrium. Acids and bases. 
Ionic equilibrium. Representative elements. Metals. Nonmetals and metalloids. Transition 
metals. 
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01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics I) 
 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์ 
ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 Limits and continuity of functions. Derivatives and applications. Differentials. Integration 
and applications. Polar coordinates. Improper integrals. Sequences and series. Mathematical 
induction. 
 
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics II) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417167 
 เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ 
 Vectors and solid analytic geometry. Calculus of multivariable functions. Calculus of 
vector valued functions. 
 
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I 3(3-0-6) 
  (General Physics I)  
 กลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก คลื่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ 
 Mechanics. Harmonic motion. Waves, Fluid mechanics. Thermodynamics. 
 
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Physics I) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420111 หรือพร้อมกัน หรือ 01420117 หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการสำหรับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป I หรือ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน I  
 Laboratory for General Physics I or Basic Physics I. 
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3.2 ชื่อสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายกาญจนพันธุ์  สุขวชิชยั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544  
M.Sc. (Electrical and Computer 
Engineering) 
University of New Haven, USA., 2551 
D.Eng (Mechatronics) 
Asian Institute of Technology, 2557 
 

งานวิจัย 
1. An Alternative Approach for Thai 
Automatic SpeechRecognition Based on 
the CNN-based Keyword Spotting with 
Real-World Application, 2564 
2. Design of a Flapping Wings Butterfly 
Robot based on Aerodynamics Force, 
2563 
3. Development of a Food Categories 
and Calories Estimation Full Stack 
System Based on Multi-CNNs Structures, 
2563 
 

01205311 
01205373 
01205375 
01205377 
01205387 
01205472 
01205474 
01205475 
01205476 
01205477 
01205491 
01205499 

01205311 
01205373 
01205375 
01205376 
01205377 
01205472 
01205474 
01205475 
01205476 
01205477 
01205478 
01205491 
01205499 

2 นายคมสันต์  หงษ์สมบัต ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2540 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2542 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Osaka University, Japan, 2546 

งานวิจัย 
1. Under Frequency Protection 
Enhancement of an Islanded Active 
Distribution Network Using a Virtual 
Inertia-Controlled-Battery Energy Storage 
System, 2564 
2. Small-signal analysis of multiple 
virtual synchronous machines to 
enhance frequency stability of grid-
connected high renewables,  2564 

01205353 
01205356 
01205481 
01205482 
01205487 
01205491 
01205497 
01205499 

01205353 
01205356 
01205462 
01205481 
01205487 
01205491 
01205497 
01205499 

3 นายเชาวลิต มิตรสันติสุข 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 
M.Eng. (Electrical, Electronics and 
Information Engineering) 
Nagaoka University of Technology, 
Japan, 2550 
D.Eng. (Energy and Environment 
Science),  
Nagaoka University of Technology, 
Japan, 2553 

งานวิจัย 
1. Waste object classification with AI on 
the edge accelerators, 2564  
2. Multi-objects detection and 
classification using Vision Builder for 
autonomous assembly, 2562 
3. Disturbance observer and kalman 
filter based motion control realization, 
2561 

01205202 
01205312 
01205372 
01205491 
01205499 

01205202 
01205312 
01205372 
01205491 
01205499 
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* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

4 นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563 

งานวิจัย 
1. Active Vibration Control of Three-
Floor Structure System under Seismic 
Excitation based on Fixed Structure PID 
Controller Tuning by H-infinite Synthesis, 
2564  
2. Handling Torque Input Constraints 
under Robust Nonlinear Regulation 
Control of Robotic Systems with 
Parametric Uncertainties, 2563 
3.  Robust H infinity Control of Robotic 
System with Parametric Uncertainties 
based on LMI Pole Placement, 2562 

01205201 
01205312 
01205374 
01205389 
01205473 
01205476 
01205491 
01205499 

01205201 
01205312 
01205374 
01205389 
01205473 
01205476 
01205491 
01205493 
01205499 

5 นางสาวณัฐสภุา แตงน้อย 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 
M.Sc. in Optical Fiber Technologies, 
University of Southampton, UK, 2560 

งานวิจัย 
1. 4-Level Alternate-Mark-Inversion for 
Reach Extension in the O-Band Spectral 
Region, 2564  
2. Experimental Characterization of 
Bismuth-Doped Fibre Amplifier: 
Electrical NF, PDG, and XGM, 2563 

01205328 
01205491 
01205499 

01205328 
01205491 
01205499 

6 นางณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์หร่าย 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 
MSc (Urban Development and Planning) 
University College London, UK, 2546 
MSc (Environment Management) 
University College London, UK, 2547 
วศ.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟา้) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2561 

งานวิจัย 
1. Energy, Economic, and Environmental 
(3E) Analysis of Zero Energy 
Consumption Building: A Case Study of 
Thai Style Mediation House, 2563 
2. Energy Budget for Zero Energy 
Consumption Building of Thai Style 
Mediation based on PV System, 2562 
 

01205358 
01205491 
01205492 
01205499 

01205358 
01205417 
01205491 
01205492 
01205499 
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ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

7 นายดุลย์พิเชษฐ์  ฤกษ์ปรีดาพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
M.S. (Electrical Engineering) 
West Virginia University, USA., 2542 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
West Virginia University, USA., 2546 

งานวิจัย 
1. A practicable framework for risk 
assessment of distribution transformers 
using PEA smart meter data, 2564 
2. Cost-Effective Insulation Coordination 
Design for 115-kV Transmission Line due 
to Lightning Back Flashover, 2564 

3.  Life-Cycle Cost Analysis of Submarine 
Cable to Island Power Systems, 2562   

01205203 
01205214 
01205251 
01205303 
01205384 
01205463 
01205491 
01205492 
01205499 

01205214 
01205251 
01205384 
01205463 
01205491 
01205492 
01205499 

8 นายดุสติ ธนเพทาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
M.Eng. (Electronics  and  Computer  
Science) 
Toyama University, Japan, 2543 
D.Eng. (System Science and Engineering) 
Toyama University, Japan, 2546 

งานวิจัย 
  1. Enhancing Accelerometer-based 

Human Activity Recognition with 
Relative Barometric Pressure Signal, 
2564  

  2. Performance improvement of 
temperature compensation in near 
infrared analysis of orange sweetness by 
applying direct standardization, 2561 
 

01205218 
01205241 
01205242 
01205386 
01205446 
01205447 
01205491 
01205499 
 

01205218 
01205241 
01205242 
01205349 
01205386 
01205391 
01205446 
01205491 
01205499 
 

9 นายเด่นชยั วรเศวต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
M.S. (Electrical Engineering) 
Syracuse University, USA., 2543 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Syracuse University, USA., 2545 

งานวิจัย 
1. X-band front-end module of FMCW 
RADAR for collision avoidance 
application, 2564 
2. Improved Human Detection Algorithm 
by Indoor W-Band FMCW RADAR using K-
means Technique, 2564 
3. Implementation of Asymmetric Kernel 
Median Filtering for Real-Time 
Ultrasound Imaging, 2561 

01205217 
01205313 
01205322 
01205382 
01205432 
01205437 
01205491 
01205499 

01205212 
01205217 
01205322 
01205382 
01205432 
01205437 
01205491 
01205499 

10 นายถิระภัทร จริยะนรวชิช ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 

งานวิจัย 
1. A Report on Human Head Exposure 
to a 2.6 GHz Mid-Band of 5G by Using 
FDTD Method, 2563 
2. Optimization of Coating Material 
Selection Using The Skin Depth 
Approximation, 2561 

01205213 
01205215 
01205325 
01205326 
01205382 
01205431 
01205439 
01205491 
01205499 

01205213 
01205215 
01205325 
01205326 
01205382 
01205431 
01205439 
01205491 
01205499 
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* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

11 นายธนากร  ฆ้องเดช* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 

งานวิจัย 
1. Evaluation of Automotive Power Line  
Communication Channels by Shrink and 
Spread Techniques, 2561  
2. Assessment on a Talking Device of 
Weight and Height for the Visually 
Impaired Students, 2561 

01205202 
01205213 
01205217 
01205322 
01205329 
01205491 
01205499 

01205202 
01205213 
01205217 
01205322 
01205329 
01205491 
01205499 

12 นายธีรสิทธิ ์ เกษตรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
M.S. (Electrical Engineering) 
Syracuse University, USA., 2542 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Syracuse University, USA., 2545 

งานวิจัย 
1. Combining technical indicators and 
deep learning by using LSTM stock price 
predictor, 2564 
2. Automatic rice plant disease 
evaluation method based on anomaly 
detection and deep learning, 2564 
3. A Pipeline Extraction Algorithm for 
Forward-Looking Sonar Images Using the 
Self-Organizing Map, 2563 

01205216 
01205219 
01205313 
01205490 
01205491 
01205494 
01205497 
01205499 

01205212 
01205216 
01205219 
01205399 
01205415 
01205490 
01205491 
01205494 
01205497 
01205499 

13 นายนิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) เกยีรตินิยม
อันดับหนึ่ง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2541 
M.Sc. with Distinction (Electric Power) 
University of Newcastle, UK, 2544 
Ph.D. (Electrical and Electronics 
Engineering ) 
University of Nottingham, UK, 2557 

งานวิจัย 
1. Design and Sizing of Home PV/Battery 
System with Energy Cost Constraint 
using Web Application, 2564 
2. Dual-Mode Operation of PV Power 
Converters for Flexible Power Tracking, 
2564 
3. Short term prediction of sun coverage 
using optical flow with GoogLeNet, 2563 

01205341 
01205344 
01205357 
01205358 
01205491 
01205499 

01205341 
01205344 
01205357 
01205358 
01205362 
01205363 
01205452 
01205491 
01205499 
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* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

14 นางสาวเนาวรตัน์ เทพหรริักษ์* 

อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 

งานวิจัย 
Effects of COVID-19 on Electrical Energy 
Demand based on Spatial Analysis – A 
Case Study of Phetchaburi, Thailand, 
2564 

01205201 
01205251 
01205465 
01205491 
01205498 
01205499 
 

01205201 
01205251 
01205361 
01205465 
01205491 
01205498 
01205499 

15 นางสาวบุศรา พิริยะอนนท์* 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 
M.Sc. (Electrical Engineering) 
Toyohashi University of Technology, 
Japan, 2553 
D.Eng. (Electrical Engineering) 
The University of Newcastle, Australia, 
2556 

งานวิจัย 
1. Haptic signal processing for human-
robot collaboration system using 
moving average filter, 2561 
2. Surface Modifications in Pulsed 
Microcoma Streamer Plasma, 2561 

01205202 
01205212 
01205218 
01205328 
01205491 
01205499 

01205202 
01205314 
01205218 
01205328 
01205491 
01205499 

16 นางปฐมาภรณ ์ ศรีผดุงธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
B.S. (Electrical Engineering) 
University of Arizona, USA., 2532 
M.S. (Electrical Engineering) 
University of Cincinnati, USA., 2536 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Cincinnati, USA., 2537 

งานวิจัย 
1. Performance Analysis of rid-
Connected PV Rooftop at Sakon Nakhon 
Provice, Thailand, 2563 
2. Solar home with energy management 
by frugal discharge, 2561 
3. Monitoring and Data Collection 
System of Hybrid Power System at KOh 
Hong, 2561 

01205211 
01205342 
01205491 
01205499 

01205211 
01205342 
01205491 
01205499 
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ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

17 นายปัญญา เหลา่อนันต์ธนา 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

งานวิจัย 
1. Organic Farming Model of Paddy Rice 
Production with Environmental 
Efficiency in Thailand, 2564 
2. Forecasting of Generation of 
Electronic Waste on Green Community 
With Statistical Assessment of Numerical 
Models, 2564 
3. Generation Assessment of Organic 
Waste with Correlation and Forecasting 
Models, 2564 

01205311 
01205474 
01205477 
01205491 
01205499 

01205311 
01205474 
01205477 
01205491 
01205499 

18 นางสาวปานจิต  ดำรงกุลกำจร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
M.S. (Electrical Engineering) 
Oklahoma State University, USA., 2536 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Oklahoma State University, USA., 2542 

งานวิจัย 
การพยากรณ์การผลิตไฟฟา้ใช้เองโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา  
ของผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยในประเทศไทย
, 2563 

01205201 
01205354 
01205465 
01205466 
01205491 
01205499 

01205201 
01205354 
01205465 
01205466 
01205491 
01205499 

19 นายพันศักดิ์ เทียนวบิูลย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับสอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
M.S. (Electrical Engineering) 
University of Southern California, USA, 
2541 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Southern California, USA, 
2545 

งานวิจัย 
1. Rain Attenuation Prediction Modeling 
for Earth-Space Links using Artificial 
Neural Networks, 2562 
2. A New Rain Attenuation Prediction 
Model for the Earth-Space Links, 2561 

 

01205231 
01205323 
01205331 
01205383 
01205482 
01205491 
01205499 

01205231 
01205323 
01205331 
01205383 
01205491 
01205499 

20 นายพิสุทธิ์ รพีศักดิ ์
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
M.S. (Electrical Engineering) 
West Virginia University, USA., 2542 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
West Virginia University, USA., 2552 

งานวิจัย 
Fault Electricity Metering Detection 
using A Rule-based Model Tuned by 
Particle Swarm Optimization, 2562 

01205211 
01205242 
01205301 
01205302 
01205444 
01205491 
01205499 

01205211 
01205242 
01205301 
01205302 
01205416 
01205444 
01205491 
01205499 



 

87 

 
  

 
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

21 นายพีระยศ  แสนโภชน์ 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
M.S. (Electrical Engineering Systems) 
University of Michigan, USA., 2540 
M.S. (Systems Science and 
Mathematics) 
Washington University, USA., 2542 
D.Sc. (Systems Science and 
Mathematics)  
Washington University, USA., 2544 

งานวิจัย 
1. Active Vibration Control of Three-
Floor Structure System under Seismic 
Excitation based on Fixed Structure PID 
Controller Tuning by H ∞ Synthesis, 
2564 
2. Handling torque input constraints 
under robust nonlinear regulation 
control of robotic systems with 
parametric uncertainties, 2563 
3. Development of ZEABUS, 2562 

01205312 
01205371 
01205473 
01205488 
01205491 
01205499 
  
  
  
  

01205312 
01205371 
01205473 
01205488 
01205491 
01205499 
  
  
  
  

22 นายพูนลาภ  ลามศรีจันทร์* 

รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
D.Eng. (Telecommunications) 
Asian Institute of Technology, 2549 

งานวิจัย 
1. Straightforward Color Image 
Compression Using True-Mean Multi-
Level Block Truncation Coding, 2564 
2. Hybrid Input-type Recurrent Neural 
Network Language Modeling for End-to-
end Speech Recognition, 2564 

 

01205202 
01205215 
01205218 
01205241 
01205382 
01205399 
01205435 
01205490 
01205491 
01205499 

01205202 
01205215 
01205218 
01205241 
01205382 
01205435 
01205490 
01205491 
01205499 

23 นายมงคล รักษาพชัรวงศ ์
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
M.S. (Computer Engineering) 
University of Southern California, USA., 
2536 
Ph.D. (Computer Engineering) 
University of Southern California, USA., 
2541 

งานวิจัย 
1. Satellite-based drought impact 
assessment on rice yield in Thailand 
with SIMRIW-RS, 2563 
2. RiceSAP: An Efficient Satellite-Based 
AquaCrop Platform for Rice Crop 
Monitoring and Yield Prediction on a 
Farm- to Regional-Scale, 2563 
3. Development of drought risk analysis 
platform using multiple satellite sensor, 
2563 

01205219 
01205421 
01205431 
01205491 
01205499 

01205219 
01205421 
01205431  
01205491 
01205499 
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ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

24 นายมิต ิ รุจานุรักษ์ 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
M.S. (Information and Communication 
Engineering) 
University of Tokyo, Japan, 2548 
Ph.D. (Information and Communication 
Engineering) 
University of Tokyo, Japan, 2551 

งานวิจัย 
1. ROS-Based Mobile Robot Pose 
Planning for a Good View of an Onboard 
Camera using Costmap, 2562 
2. Defect Segmentation of Hot-rolled 
Steel Strip Surface by using 
Convolutional Auto-Encoder and 
Conventional Image processing, 2562 
3. ROS based Autonomous Mobile 
Robot Navigation using 2D LiDAR and 
RGB-D Camera, 2562 

01205216 
01205388 
01205471 
01205491 
01205499 
  

01205216 
01205388 
01205471 
01205491 
01205499 
  

25 นายวชิระ จงบุร ี
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
M.S. (Electrical Engineering) 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2541 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2547 

งานวิจัย 
1. A Report on Human Head Exposure 
to a 2.6 GHz Mid-Band of 5G by Using 
FDTD Method, 2563 
2. Determination of power line transfer 
functions by a method of impedance 
transfer and voltage spread, 2561 
3. Evaluation of Automotive Power Line 
Communication Channels by Shrink and 
Spread Techniques, 2561 

01205213 
01205321 
01205381 
01205382 
01205435 
01205438 
01205491 
01205499 

01205213 
01205321 
01205381 
01205382 
01205435 
01205438 
01205491 
01205499 

26 นายวรฐ  คูหิรญั 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 
M.S. (Electrical Engineering) 
Pennsylvania State University, USA., 
2541 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Pennsylvania State University, USA., 
2546 
 

งานวิจัย 
Improving the Efficiency of Small Planar 
Dipole Antenna with the 
Crescent-Shaped Corner Reflector Based 
on Epsilon Negative Medium Using 
Particle Swarm Optimization, 2561 

01205217 
01205313 
01205322 
01205329 
01205411 
01205491 
01205499 
 
 
 

01205212 
01205217 
01205322 
01205329 
01205411 
01205491 
01205499 
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ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

27 นายวรดร  วัฒนพานิช 
รองศาสตราจารย ์
B.Sc. (Electrical and Computer 
Engineering, Summa Cum Laude with 
Honors) 
Cornell University, USA., 2548 
M.S. (Electrical Engineering and 
Computer Science)  
Massachusetts Institute of Technology, 
USA., 2550 
Ph.D. (Electrical Engineering and 
Computer Science) 
Massachusetts Institute of Technology, 
USA., 2554 
 

งานวิจัย 
1. A 2.64-uW 71-dB SNDR Discrete-Time 
Signal-Folding Amplifier for Reducing 
ADC's Resolution Requirement in 
Wearable ECG Acquisition Systems, 2563 
2. A Micropower Motion Artifact 
Estimator for Input Dynamic Range 
Reduction in Wearable ECG Acquisition 
Systems, 2562 

01205242 
01205345 
01205441 
01205491 
01205499 

01205242 
01205345 
01205385 
01205441 
01205491 
01205499 

28 นางสาววัชรี  วรีคเชนทร ์
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
M.S. (Electrical and Computer 
Engineering) 
Northwestern  University, USA., 2539 
M.S. (Electrical  Engineering) 
University  of  Wisconsin, Madison, 
USA., 2540 
 

งานวิจัย 
1. Satellite-based drought impact 
assessment on rice yield in Thailand 
with SIMRIW-RS, 2563 
2. RiceSAP: An Efficient Satellite-Based 
AquaCrop Platform for Rice Crop 
Monitoring and Yield Prediction on a 
Farm- to Regional-Scale, 2563 
3. Development of drought risk analysis 
platform using multiple satellite sensor, 
2563 

01205219 
01205231 
01205327 
01205381 
01205491 
01205499 

01205219 
01205231 
01205327 
01205381 
01205491 
01205499 

29 นายวิรุณศักดิ ์ สันติเพช็ร์ 
รองศาสตราจารย ์
B.S. (Electrical Engineering, Summa Cum 
Laude) 
Northwestern University, USA., 2543 
M.S. (Electrical and Computer 
Engineering) 
Northwestern University, USA., 2544 
Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering) 
Northwestern University, USA., 2549 

งานวิจัย 
1. On Optimizing Feedback-Rate 
Allocation for Downlink MIMO-NOMA 
With Quantized CSIT, 2563 
2. Energy-minimizing bit allocation for 
powerline OFDM with multiple delay 
constraints, 2563 
3. Optimal Feedback Allocation for 
Zeroforcing Beamforming Transmission 
in Downlink NOMA, 2562 

01205231 
01205321 
01205324 
01205327 
01205381 
01205382 
01205491 
01205499 

01205231 
01205321 
01205324 
01205327 
01205381 
01205382 
01205491 
01205499 
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ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

30 นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

งานวิจัย 
1. Localized Electric Field Roles in 
Nonthermal Corona Plasma for Surface 
Functionalization , 2563 
2. Fringe Field Assisted Electrostatic 
Discharge in Polypropylene 
Manufacturing, 2563 
3. Improvement of a Current Transformer 
Model based on the Jiles-Atherton 
Theory, 2562 

01205251 
01205352 
01205384 
01205461 
01205464 
01205466 
01205481 
01205482 
01205491 
01205499 

01205251 
01205352 
01205384 
01205461 
01205464 
01205466 
01205481 
01205491 
01205499 

31 นายวุฒิพงศ์ อารีกุล 
ศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2530 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
Ph.D. (Electrical and  Computer 
Engineering) 
Washington State University, USA., 2541 

งานวิจัย 
1. Progressive and Corrective Feedback 
for Latent Fingerprint Enhancement using 
Boosted Spectral Filtering and Spectral 
Autoencoder, 2564 
2. Minutiae Selection using Reference 
Point for Fingerprint Data Interoperability 
and Identification, 2563 
3. Progressive Focusing Algorithm for 
Reliable Pose Estimation of Latent 
Fingerprints, 2562 

01205323 
01205331 
01205383 
01205481 
01205485 
01205491 
01205499 

01205323 
01205331 
01205383 
01205412 
01205413 
01205414 
01205481 
01205485 
01205491 
01205499 

32 นางศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 
M.S. (Electrical Engineering) 
Pennsylvania State University, USA., 
2537 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Pennsylvania State University, USA., 
2547 

งานวิจัย 
1. An Analysis of Selectivity and Market 
Timing Ability of Equity Mutual Fund in 
Thailand , 2564 
2. Factors Influencing Return on 
Investment in Equity Mutual Fund in 
Thailand, 2564 
 

01205324 
01205382 
01205433 
01205483 
01205491 
01205499 

01205324 
01205382 
01205433 
01205483 
01205491 
01205499 
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ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

33 นายศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
M.S. (Electrical Engineering) 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2543 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2547 

งานวิจัย 
1. Voltage dip mitigation technique by PV 
converter control with STATCOM 
functions - A Case Study of Phra Nakhon 
Si Ayutthaya, Thailand, 2564 
2. PV Power Forecasting with Holt-Winters 
Method, 2563 
3. PV power smoothing strategy based on 
HELES using energy storage system 
application: A simulation analysis in 
microgrids, 2562 

01205201 
01205301 
01205302 
01205344 
01205359 
01205451 
01205491 
01205499 

01205201 
01205301 
01205302 
01205344 
01205359 
01205451 
01205491 
01205499 

34 นายศิวพล ศรีสนพันธุ์ 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอีเล็กทรอนกิส์)           
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548 
M.S. (Electrical  and Computer 
Engineering ) 
University of Texas at Austin, USA, 2552 
Ph.D. (Electrical  and Computer 
Engineering ) 
University of Pittsburgh, USA, 2556 

งานวิจัย 
1. Field electron emission enhanced 
streamer cold plasma interaction on seed 
surface wettability, Surfaces and 
Interfaces, 2564  
2. Self-Induced Localized Electric-Field-
Enhanced Electrostatic Electron Emission 
in Polypropylene Surface-Based Roll-to-
Roll Manufacturing, 2563 
3. Localized Electric Field Enhanced 
Streamer Cold Plasma Interaction on 
Biological Curved Surfaces and Its 
Shadow Effect, 2563 

01205342 
01205347 
01205348 
01205442 
01205491 
01205495 
01205499 

01205342 
01205347 
01205348 
01205491 
01205495 
01205499 

35 นางสาวสมหญิง  ไทยนิมติ 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 
M.S. (Electrical Engineering) 
Vanderbilt University, USA., 2540     
Ph.D. (Computer Engineering) 
University of Louisiana at Lafayett, 
USA., 2545 

งานวิจัย 

1. Glaucoma Screening using Simple 
Fusion Features, 2564 
2. Comparisons of Full Body and Facial 
Dog Identification, 2563 
3. Self-Evaluation Thai Handwriting 
Program using Dynamic Time Warping, 
2561 

01205211 
01205212 
01205213 
01205484 
01205491 
01205499 
 
 
 
 
 

01205211 
01205213 
01205314 
01205484 
01205491 
01205499 
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ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

36 นายสัญชัย  เดชานุภาพฤทธา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2543 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546  
D.Eng. (Electrical Engineering) 
Kyushu Institute of Technology, Japan, 
2551 

งานวิจัย 

1. Self-learning PSO based optimal EVs 
charging power control strategy for frequency 
stabilization considering frequency deviation 
and impact on EV owner, 2564 
2. Optimal Setting in PV Inverters for Network 
Loss Minimization, 2564 
3. EVs Charging Power Control Participating in 
Supplementary Frequency Stabilization for 
Microgrids: Uncertainty and Global Sensitivity 
Analysis, 2564 

01205251 
01205351 
01205384 
01205491 
01205499 

01205251 
01205351 
01205384 
01205491 
01205499 

37 นางสาวอัจฉรา พิเชฐจำเริญ 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้กำลัง),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2552 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Osaka University, Japan, 2560 

งานวิจัย 

1. Determination of ZIP Load Model 
Parameters based on Synchrophasor Data by 
Genetic Algorithm, 2563 
2. Short term prediction of sun coverage 
using optical flow with GoogLeNet, 2563 
3. A Secure Four-factor Attendance System 
for Smartphone Device, 2563 

01205203 
01205351 
01205491 
01205499 

01205351 
01205491 
01205499 

38 นางอุศนา  ตัณฑุลเวศม ์
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
M.S. (Electrical Engineering) 
Pennsylvania State University, USA., 2540 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Pennsylvania State University, USA., 2545 

งานวิจัย 

1. Converting a q-ary Symmetric Channel into 
an Error-Erasure Channel with Erasure 
Marking, 2564 
2. Implementation of the Nonbinary Encoder 
and Decoder for Systematic Low Density 
Parity Check Codes on Raspberry-pi boards, 
2563 

01205321 
01205326 
01205382 
01205433 
01205491 
01205499 

01205321 
01205326 
01205382 
01205433 
01205491 
01205499 

39 นายเอกชัย  ไพศาลกิตติสกุล 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2539 
M.S. (Electrical Engineering) 
North Carolina State University, USA., 
2546 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
North Carolina State University, USA., 
2550 

งานวิจัย 

  1. A Light-Weight Artificial Neural Network for 
Speech Emotion Recognition using Average 
Values of MFCCs and Their Derivatives, 2563  
2. A Quantitative Estimation of Power Quality 
Health Index for Power Substation, 2562 
3. Linear Predictive Model for Discriminative 
Feature Representation of Object 
Classification, 2561 

01205213 
01205215 
01205216 
01205484 
01205489 
01205491 
01205494 
01205498 
01205499 

01205213 
01205215 
01205216 
01205484 
01205489 
01205491 
01205494 
01205498 
01205499 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

 

ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางสาวกุลภวา  จามรมาน 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
M.Sc. (Communication and Media 
Engineering) 
University of  Applied Science, 
Germany, 2546 
 

  01205241 
01205242 
01205311 
01205386 
01205387 
01205443 
01205445 
01205491 
01205497 
01205499 

01205241 
01205242 
01205311 
01205386 
01205445 
01205491 
01205497 
01205499 

2 นายชูเกียรติ  การะเกต ุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
M.Sc. (Microelectronics Systems Design) 
University of Souththampton, UK, 2535 
Ph.D. (Electronics and Computer 
Science) 
University of Souththampton, UK, 2540 
 

   
 
  

 

01205241 
01205242 
01205341 
01205343 
01205491 
01205499 

01205241 
01205242 
01205341 
01205343 
01205491 
01205499 

3 นายณัฐวุฒิ  ขวญัแก้ว 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
 

 
 

01205346 
01205434 
01205479 
01205491 
01205499 

01205346 
01205434 
01205479 
01205491 
01205499 

4 นายยุทธศักดิ ์ อุราธรรมกุล 
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) เกยีรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
M.S. (Electrical Engineering) 
Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA., 2541 
 
 
 
 

 
 

01205355 
01205359 
01205491 
01205499 

01205355 
01205359 
01205491 
01205499 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 

ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

5 นายศิริวัฒน์ พูนวศิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 
M.S. (Communications) 
University of Southern California, USA., 
2538 
M.S. (Networking) 
University of Michigan, USA., 2543 

 01205201 
01205213 
01205216 
01205219 
01205421 
01205436 
01205491 
01205499 
 

01205201 
01205213 
01205216 
01205219 
01205421 
01205436 
01205491 
01205499 
 

6 นายเสนีย์  ตั้งสถติย ์
อาจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 
M.Eng. (Mechatronics)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2546 

 01205201 
01205202 
01205211 
01205374 
01205476 
01205491 
01205497 
01205499 

01205201 
01205202 
01205211 
01205374 
01205476 
01205491 
01205497 
01205499 

ลำดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายวินัย พฤกษะวัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
B.Eng. (Electrical Engineering) 
University of Newcastle, UK, 2518 
M.Eng. (Electrical Engineering) 
Univerisity of New South Wales, 
Australia, 2520 
Docteur Ingenieur (High Voltage 
Engineering) 
Univerisity Paul Sebatien, France, 2525 

 
 

01205356 
01205486 
01205491 
01205497 
01205499 

01205356 
01205486 
01205491 
01205497 
01205499 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)  
การนำความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง โดยนิสิตจะต้องเข้ารับการฝึกงานหรือเข้า

ร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงานให้เป็นไปตาม

ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดังนั้นในหลักสูตรจึงกำหนด 2 แนว

ทางเลือกให้กับนิสิตได้แก่  

- การฝึกงานในช่วงหลังปิดภาคการศึกษาปลายของนิสิตชั้นปีที่ 3 โดยต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 
240 ชั่วโมงและไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ 

- การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในช่วงภาคต้นปีการศึกษาที่ 4 เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือ 
120 วัน โดยนิสิตที่ประสงค์ร่วมโครงการสหกิจศึกษาไม่ต้องไปฝึกงาน 

 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการผนวกกับความรู้ที่เรียนรู้จากภาคทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่ เรียนมาเพ่ือนำไปแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงได้  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ มีความกล้าในการแสดงออก และนำ
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 
 4.2 ช่วงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ตามแผนการศึกษา 
 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและตัวอย่างแผนการศึกษา สำหรับนิสิตที่
ไม่ได้เลือกเรียนโครงการสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01205391 และ 01205491 เพ่ือ
เตรียมการสำหรับการทำโครงงาน และรายวิชา 01205499 เพ่ือทำโครงงานในหัวข้อที่สนใจที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาตรี 
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 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
รายวิชาโครงงานเป็นการให้นิสิตเลือกทำโครงงานในหัวข้อที่สนใจด้านเทคโนโลยีทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า  โดยการนำเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ปัญหา ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  และมี
การนำเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพ่ือพิจารณาผลงาน 

 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตสามารถทำงานร่วมกัน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการทำโครงงาน 
และมีการเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำโครงงานได้อย่าง
เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน 

 
 5.3 ช่วงเวลา 

      ภาคการศึกษาต้นและปลายของนิสิตชั้นปีที่ 4 สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม 4 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
01205391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า   1 หน่วยกิต  
01205491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า I   1 หน่วยกิต  
01205499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า II   2 หน่วยกิต 

 
 5.5 การเตรียมการ 

 มีการกำหนดให้นิสิตเลือกหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาภายในภาคการศึกษา
ปลายของชั้นปีที่ 3 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำหรือมอบหมายงานให้แก่นิสิตได้
ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสิตเข้าใจ
วัตถุประสงค์หรือขอบเขตของโครงงานได้ชัดเจน และสามารถเริ่มดำเนินการโครงงานได้ทันที
เมื่อเปิดภาคการศึกษา 

 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 - นิสิตจะถูกประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะพิจารณาจากรายงานความก้าวหน้า 
วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

- นิสิตต้องสอบประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานกับคณะกรรมการนอกจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความสมบูรณ์ของโครงงานตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
(1) มีความรู้รอบด้านและสามารถบูรณา
ก ารค ว าม รู้ ท า งด้ าน วิ ท ย าศ าส ต ร์  
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่าง
เหมาะสม  

การสอดแทรกวิธีการทำวิจัยในวิชาเรียน และแสดงตัวอย่าง
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกรณีศึกษา 
การมอบหมายงานในวิชาเรียนและโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
ในลักษณ ะที่ เปิ ดโอกาสให้นิ สิต ได้ฝึกฝนกระบวนคิด 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

(2) มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร เรี ย น รู้
เทคโนโลยีและศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ 
เพ่ือนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองหรือ
ต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์หรือออกแบบ
เชิงวิศวกรรมไฟฟ้าได้ตามท่ีต้องการ 

การมอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีที่ ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน พร้อมให้โอกาสนิสิตได้
นำเสนอในชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความเห็นอันเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารและ
ทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล พร้อมความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสื่อสาร
และนำเสนอได้เป็นอย่างด ี

การมอบหมายงานให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่มในวิชาเรียนต่างๆ 
และให้ทุกคนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในส่วนที่ตนได้
รับผิดชอบผ่านรูปแบบระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม

จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์ สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ สังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคลองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในรูปแบบกรณีศึกษา ตามโอกาสอันควร 
 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตาม
กำหนดเวลาที่มอบหมาย 

(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(3) ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม 

 
 2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม- 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎีที่สำคัญและการประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง 

(2) การยกกรณีศึกษาต่างๆ ในระหว่างการบรรยายในชั้นเรียน 
(3) การมอบหมายโครงงานให้นิสิตได้ทดลองนำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาใช้

แก้ปัญหาจริง  
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอบข้อเขียน 
(2) การสอบปฏิบัติการ 
(3) การประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่นิสิตจัดทำ 
(4) การประเมินจากแบบฝึกหัด การบ้าน 
 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) การกำหนดกรณีศึกษาให้นิสิตจัดทำรายงานกลุ่ม 
(2) การกำหนดโจทย์การบ้าน 
(3) การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(4) การให้นิสิตอภิปราย และระดมสมอง 
(5) การจำลองสถานการณ์ และให้นิสิตแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอบข้อเขียน 
(2) การสอบปฏิบัติการ 
(3) การสอบปากเปล่า 
(4) การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
(5) การประเมินโดยนิสิตร่วมชั้น  
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 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์  
ต่าง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การมอบหมายงานให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม  
(2) การมอบหมายงานในลักษณะที่ต้องค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มี

ประสบการณ์ 
(3) การให้นิสิตนำเสนอผลงาน และมีการอภิปราย 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(1) การประเมินจากการนำเสนอผลงาน และการตอบคำถาม 
(2) การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
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2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างด ี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่ อสารข้อมูลทั้ งทางการพูด  การเขียน  และการสื่ อ

ความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม  เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอดแทรกตัวอย่างโจทย์ที่ต้องวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
(2) การสอนที่สอดแทรกการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(3) การสอนค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากการส่งแบบฝึกหัด โจทย์การบ้านที่ต้องวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
(2) ประเมินจากการส่งแบบฝึกหัด โจทย์การบ้านที่ต้องคำนวณจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต 
(4) ประเมินจากคุณภาพสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

01205211                          

01205212                          

01205213                          
01205214                          
01205215                          
01205216                          

01205217                          
01205218                          

01205219                          

01205231                          
01205241                          

01205242                          
01205251                          
01205311                          
01205312                          
01205314                          
01205321                          

01205322                          

01205323                          
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รหัสวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

01205324                          
01205325                          

01205326                          

01205327                          
01205328                          

01205329                          

01205331                          

01205341                          
01205342                          

01205343                          
01205344                          
01205345                          

01205346                          
01205347                          

01205348                          

01205349  ⚫  ⚫  ⚫     ⚫  ⚫   ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ 
01205351                          

01205352                          

01205353                          

01205354                          

01205355                          

01205356                          

01205357                          
01205358                          
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รหัสวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

01205359                          

01205361  ⚫       ⚫    ⚫   ⚫         ⚫ 
01205362  ⚫     ⚫      ⚫       ⚫ ⚫     

01205363  ⚫     ⚫      ⚫      ⚫      ⚫ 
01205371                          

01205372                          
01205373                          
01205374                          
01205375                          
01205376                          
01205377                          
01205381                          
01205382                          
01205383                          
01205384                          

01205385  ⚫     ⚫      ⚫      ⚫      ⚫ 
01205386                          
01205388                          
01205389                          
01205391                          

01205399                          
01205411                          
01205412                          
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รหัสวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

01205413                          
01205414                          
01205415                          
01205416  ⚫  ⚫  ⚫     ⚫  ⚫   ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ 
01205417                          
01205421                          
01205431                          

01205432                          
01205433                          
01205434                          

01205435                          

01205436                          
01205437                          
01205438                          

01205439                          

01205441                          

01205444                          

01205445                          
01205446                          

01205451                          

01205452  ⚫     ⚫      ⚫       ⚫ ⚫     

01205461                          
01205462                          

01205463                          
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รหัสวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

01205464                          
01205465                          

01205466                          
01205471                          
01205472                          
01205473                          

01205474                          
01205475                          
01205476                          
01205477                          
01205478                          
01205479                          
01205481                          

01205483                          
01205484                          

01205485                          

01205486                          

01205487                          

01205488                          

01205489                          

01205490                          
01205491                          

01205492                          
01205493                          
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รหัสวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

01205494                          
01205495                          

01205497                          
01205498                          
01205499                          
01200431                          

01200432                          

01200433                          

01200434                          

01200435                          

01204111                          
01208111                          

01208221                          
01213211                          
01403114                          

01403117                          
01417167                          
01417168                          
01420111                          
01420113                          
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดังนี้ 
14. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    14.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาจะกระทำได้เป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมี
ความหมาย และแต้มคะแนนดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย แต้มคะแนน 
A ดีเยี่ยม (excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (very good) 3.5 
B ดี (good) 3.0 

C+ ค่อนข้างดี (fairly good) 2.5 
C พอใช้ (fair) 2.0 

D+ อ่อน (poor) 1.5 
D อ่อนมาก (very poor) 1.0 
F ตก (fail) 0.0 
I ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) - 
S พอใจ (satisfactory) - 
U ไม่พอใจ (unsatisfactory - 
P ผ่าน (passed) - 

NP ไม่ผ่าน (not passed)- - 
N ยังไม่ทราบระดับคะแนน - 

 
ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีท่ีนิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีการวัดผลอย่าง

อ่ืนของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 
ระดับคะแนน S และ U ใช้สำหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทไม่นับหน่วยกิต 

(Audit) 
ระดับคะแนน P ใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่นำค่าของหน่วยกิตมาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 

การฝึกงานทีไ่ม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีท่ียังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา 
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    14.2 นิสิตต้องดำเนินการขอแก้ไขระดับคะแนน I และ N ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังวันส่ง
คะแนน วันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น การผ่อนผันต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป 
หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่านิสิตผู้นั้นได้ระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น 
    14.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจำเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจำคณะเจ้าสังกัดรายวิชานั้น 
และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ 
    14.4 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 

14.4.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ให้คิดจากแต้มคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนประเภทนับหน่วยกิต (credit) ทั้งรายวิชาที่สอบได้ และรายวิชาที่
สอบตก 

14.4.2 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก ย้ายหลักสูตร ย้ายคณะ ให้
คิดแต้มคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม ส่วนรายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอก
ที่รับเข้า ไม่สามารถนำมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 

14.4.3 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่โอนมาจากสถานศึกษาอ่ืน และนิสิต ที่จบ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ ให้คิดเฉพาะแต้มคะแนน
ของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น 

14.4.4 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม เพ่ือพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิต ตาม
เกณฑ์ในข้อ 26.4.9 และ 26.4.10 นั้น ให้คิดปีละสองครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ภาคต้นและภาคปลาย ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดูร้อน ให้นำไปนับรวมกับผล
การศึกษาภาคต้นถัดไป เว้นแต่กรณีผู้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

    14.5 คณะสามารถระงับการประกาศ หรือการคัดผลการศึกษาให้แก่นิสิต หากนิสิตค้างชำระหนี้สิน
ในภาควิชาและในคณะนั้นๆ 
    14.6 มหาวิทยาลัยสามารถระงับหรือเพิกถอนการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใดๆ 
ให้แก่นิสิต หากนิสิตค้างชำระหนี้สินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแม้ได้
มีการประกาศผลการศึกษาไปแล้วก็ตาม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คลอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตาม มคอ. 1 มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย  
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2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 
การทวนสอบระดับรายวิชา เพ่ือนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้

นิสิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
- มีการประเมินรายวิชาต่างๆในหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
กรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบและกำหนด
รายวิชาที่จะทำการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้คลอบคลุมทุกรายวิชาในรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร และแจ้งให้คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 สัปดาห์ หลังปิดภาคการศึกษา โดยจะมีการแจ้งผลสรุปในที่ประชุม
ภาควิชาและแจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอนนำไปพิจารณาทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 
 

2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสำเร็จการศึกษา

เพ่ือนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตร ใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) การประเมินการได้งานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยสถานประกอบการที่บัณฑิตเข้า
ทำงาน หรือ สถานศึกษาท่ีบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  

(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(4) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ 
เป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดังนี้ 
28 การขอจบและอนุมัติปริญญา หรือ อนุปริญญา 
    28.1นิสิตต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอจบการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีเจ้าสังกัด

นิสิตภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท้าย ที่นิสิตคาดว่าจะสอบได้หน่วย
กิตครบถ้วนตามหลักสูตร 
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    28.2 นิสิตที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ต้องศึกษารายวิชาและปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนตามความ
ต้องการแห่งหลักสูตร โดยมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปและมี
ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี หรือไม่
ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่ต่ำกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับหลักสูตร 6 ปี ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 

    28.3 นิสิตต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ จึงมีสิทธิ์ขอจบและรับปริญญาได้ กรณีที่สอบ
ตก (F) ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกเสรี อาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนได้ โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัด
นิสิต 

    28.4 นิสิตอาจยื่นคำร้องขอรับอนุปริญญาได้ กรณีเม่ือเรียนครบหลักสูตรและเงื่อนไขว่าด้วย
อนุปริญญาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร หรือกรณีท่ีนิสิตเรียนครบตามหลักสูตร ในข้อ 28.2 
และปฏิบัติครบตามข้อกำหนดและระเบียบ แต่ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 

    28.5 นิสิตต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัย ต่อคณะ หรือต่อภาควิชาให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น
ก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

    28.6 นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรืออนุปริญญาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติท่ี
ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต 

    28.7 สภามหาวิทยาลัย เปน็ผู้พิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 
    28.8 ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอเข้ารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาได้

ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตและต้องเข้าร่วมทดสอบความรู้หรือทักษะอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 

    28.9พิธีประสาทปริญญากำหนดปีละหนึ่งครั้ง 

 
หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

ภาควิชามีการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนศึกษาต่อในระดับคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก 
และสนับสนุนการทำวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้า
ร่วมอบรมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพื่อยื่นขอตำแหน่งวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนเปลี่ยน
สถานะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามคุณวุฒิและคุณสมบัติของเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาไม่น้อยกว่าปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กัน 
2.1.3 จัดให้มีทุนสำหรับการฝึกอบรมภายนอก 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 จัดให้มีทุนสำหรับให้อาจารย์ทุกคนมีการฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ 
2.2.2 จัดให้มีทุนสำหรับให้อาจาย์ทุกคนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีตำแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

 

 
หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 
1. การกำกับมาตรฐาน 

มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวนอย่างน้อย 5 คน และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 5 ปี 
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2. บัณฑิต 
 - คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรจัดให้มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ มคอ.1 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 

1) คุณธรรมและจริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร สารสนเทศ 

- บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- หลักสูตรมีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม และมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง 

 
3. นิสิต 

การรับนิสิต 
หลักสูตรได้มีการกำหนดคุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษา และกำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

คัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจน สอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตที่กำหนดในหลักสูตร ร่วมกับ
คณะกรรมการภาควิชาและคณะกรรมการคณะ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลและวิธีการ
คัดเลือกนิสิตที่เหมาะสม เพ่ือให้นิสิตที่รับเข้าศึกษามีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสำเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้ 

 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนิสิต โดยจัดให้มีระบบให้คำแนะนำ

ปรึกษาและปฐมนิเทศแก่นิสิตเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่นิสิต ในด้านการวางแผนการศึกษาที่ถูกต้อง 
มีการแนะแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตร และทางเลือกในการศึกษาที่แตกต่าง ได้แก่ การทำ
วิจัย การเรียนวิชาเฉพาะเลือก และการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 
การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต 

- หลักสูตรได้มีการควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต ผ่านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการจัดช่วงเวลาว่างของอาจารย์เพ่ือให้นิสิตเข้าพบ และมีระบบการ
สื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตอย่างทั่วถึง เช่น การนัดหมายติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์ เวปไซด์ 
Facebook หรือ Line เป็นต้น 
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- มีการพัฒนาเวปไซด์ของภาควิชาฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยช์แก่
นิสิต 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบปัญหา 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินอัตราการสำเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรทุก

ปีการศึกษา และบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตาม
แผนการศึกษาท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ช่วยกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนของนิสิต
ให้สำเร็จตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดไว้ และมีการวางแผนการเปิดรายวิชาสำหรับ
นิสิตที่เกิดปัญหาเรียนไม่ตรงตามแผน 

- หลักสูตรมีระบบการร้องเรียนของนิสิต โดยนิสิตสามารถยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำตัวนิสิต และมีการพิจารณาโดยภาควิชาและนำเสนอต่อคณบดี 
 
การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

- มีการจัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
- มีการจัดให้มีการปฐมนิเทศการฝึกงานในระดับภาควิชา เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการฝึกงาน

และแจ้งวิธีปฎิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมในการฝึกงานของนิสิต 
- มีการจัดให้นิสิตมีโอกาสพูดคุยหรือมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานประกอบการจริง ในรายวิชา 

01205497 สัมมนา 
 

4. อาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันวิเคราะห์แผนอัตรากำลังที่กำหนดไว้ทุก 5 ปี ที่แสดงให้

เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จำนวนอาจารย์ที่เกษียณในแต่ละปีการศึกษา ร่วมกับแผนการดำเนินงาน
ประจำปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจำนวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ละปีการศึกษา 

 
การรับอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เก่ียวข้อง และผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ทำได้เฉพาะหัวเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ

ประสบการณ์จริง โดยสามารถจัดจ้างอาจารย์พิเศษจากท้ังในและต่างประเทศได้ โดยผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากกรรมการประจำหลักสูตร 

 
การบริหารอาจารย์ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันกำหนดภาระงานสอนตลอดปีการศึกษา โดยมีการ
ประชุมร่วมกัน และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันกำหนด หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์เพ่ือการ
บริหารหลักสูตร เช่น การคัดเลือกและรับนิสิตเข้าศึกษา การทวนสอบ การดูแลให้คำปรึกษา
แก่นิสิต 
 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

- สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ิมพูนทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาผ่านทุนพัฒนาอาจารย์ของคณะ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
หลักสูตร 
มีการออกแบบหลักสูตรให้มีเนื่อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อกำหนดการประกอบวิชาชีพของสภาวิศวกร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ประกาศใช้ 

 
การเรียนการสอน 

- มีการวางแผนระบบผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและความชำนาญ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางท่ีจะทำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร 
 
การประเมินผู้เรียน 

- ประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่ได้ข้อมูลจากนิสิตโดยตรงผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 
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- มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย 
- มีการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน เช่น ผู้ควบคุมดูแลนิสิตฝึกงาน 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือ เครื่องมือ
อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนิสิตต้องมี
ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในแต่ละสาขา เพ่ือทำให้เกิดความเข้าใจในหลักการ
ทำงาน วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมถึงการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น โปรแกรมการคำนวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
ดังต่อไปนี้ 

1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน เอ้ือให้คณาจารย์สามารถ
ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน  

3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้งานสำหรับการเรียนการสอน 

4) มีห้องสมุดหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนมีหนังสือ ตำรา และวารสารวิชาการในสาขาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องในจำนวนที่เหมาะสม 

5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจำนวนนิสิตในอัตราส่วนที่
เหมาะสม 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับ

ภาควิชาและคณะ โดยมีการจัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ชัดเจน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยตามวัตถุประสงค์และแผนงาน และมี
ระบบบัญชีที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับภาควิชา 
คณะและมหาวิทยาลัย โดยจัดปัจจัยเกื้อหนุนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เช่น 

- มีตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารคำสอนครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย เข้าใจ
ง่าย 
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- จัดให้มีอาคารสถานที่ที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม/สัมมนา ห้องน้ำ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งมีการ
บำรุงรักษาท่ีดี 

- จัดให้มีห้องสมุดที่มีตำรา หนังสือ วารสารวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทรัพยากร
สารสนเทศและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่ทันสมัยอย่างเพียงพอร่วมกับห้องสมุดของคณะ และ
สำนักหอสมุด 

- มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยจัดหาร่วมกับ
ห้องสมุดคณะและสำนักหอสมุด 

- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีการ
บำรุงรักษาท่ีดีร่วมกับคณะ 

- มีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และแหล่ง
ทุนภายนอก และเป็นตัวกลางในการดำเนินการสมัครขอทุนช่วยเหลือการศึกษา 

หลักสูตรได้กำหนดให้มีห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ ในการเรียนการสอนและวิจัยจำนวน 11 
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเพียงพอต่อการเรียนรู้ในวิชาปฏิบัติการและงานวิจัยของแต่ละสาขา ซึ่งได้แก่ 
1. ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
   1.1  สถานที่ตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

- ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
- ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
- ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
- ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง 
- ห้องปฏิบัติการสื่อสารและโครงข่าย 
- ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและควบคุม 
- ห้องปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินงาน
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ7. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะให้ดำเนินการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศ โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของ
หลักสตูรหรือคำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรยีนการสอน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทำหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้
ให้กับนิสิต (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตค้วาม
รับผิดชอบของส่วนงานต้นสังกัด และมีการนำผลไปปรับปรุงเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการทำงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพการ
บริหารหลักสตูรโดยรวม เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

✓* ✓* ✓* ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

✓* ✓* ✓* ✓* ✓ 

* เป็นการประเมินตัวบ่งช้ีวัดต่อเนือ่งจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผล

สัมฤทธิ์โดยเปรียบเทียบกับมาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา 
- มีการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตเพ่ือนำมาแก้ไขปรับปรุง 
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากอาจารย์ผู้สอนเพ่ือนำมาปรับกลยุทธ์ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
- นิสิตมีการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาทั้งก่อนการสอบกลางภาคและปลาย

ภาคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
- อาจารย์มีการประเมินการสอนของตนเองผ่านระบบของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนด 
- อาจารย์ประเมินผลกลยุทธ์การสอนจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
- ประเมินผลจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 
- จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 
- ประเมินจากข้อมูลในรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
แนวทางการทบทวนผลการประเมินสำหรับใช้ในการวางแผนปรับปรุงได้แก่ 

- กรรมการประจำหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลการทวนสอบการดำเนินงานของ
หลักสูตร 

- การนำผลการประเมินของหลักสูตรแจ้งเข้าที่ประชุมภาคเพ่ือให้รับทราบข้อมูลและหา
แนวทางปรับปรุงในอนาคต 

- จัดประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
ผู้ประกอบการ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 


