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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
: Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)

3.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนําความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรและดานวิทยาศาสตร รวมถึงตอง
สามารถประยุกตความรูดานเทคโนโลยีวิศวกรรมตางๆเขาดวยกันโดยเฉพาะ องคความรูทางดานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และระบบจําลอง องคความรูที่
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคที่จะสามารถนําองคความรูทั้งหมดไป
แกปญหาจริงได นอกจากนี้วิศวกรไฟฟาตองสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม มีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม
และ จริยธรรมที่ดีงาม
4.จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 143 หนวยกิต
5.รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย

มคอ.2
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่2/2559
วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 เปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2561

สาขา

8.อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรประจําในหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
8.2 อาจารย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ อาจารย
นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8.3 นักวิจัย วิศวกรที่ปรึกษา ในหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ ดานบริหารจัดการโครงการทางวิศวกรรมไฟฟา และที่เกี่ยวของ
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9.ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1. อ.ฉนวน เอื้อการณ
3-1009-03982-20-3

คุณวุฒิ สาขาวิชา
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

-

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

-

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)

-

3.

ผศ.วิญู แสวงสินกสิกิจ - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
3-1021-01554-04-0 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

-

4.

ผศ.อนุชิต เจริญ*
3-4899-00014-08-2

- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม)
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

-

อ.ณธรรม เกิดสําอางค
3-7402-00401-25-2

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) - วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม) -

2.

5.

อ.ดร.ชาติ ฤทธิ์หิรัญ*
3-1006-02213-80-4

-

สถาบันที่จบ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ปที่จบ
2532
2539
2530
2539
2556
2538
2543
2538
2543
2542
2546

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณในดานปฏิบัตกิ าร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตรมเกลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิต ทําใหเกิด
การพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
กลางและยอม ซึ่งตองการวิศวกรที่มีความรูทั้งดานทฤษฏีและปฏิบัติที่สามารถทํางานได สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําไดจาก
การเรงพัฒนาความรู การถายทอดความรูและการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันทุกระดับไดถูกกําหนดไวอยาง
ชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
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(พ.ศ. 2560-2564) โดยแผนพัฒนาฯจะทําหนาที่เปนแผนเชิงปฏิบัติการ (operating plan) ของยุทธศาสตร
ชาติชวยเสริมใหประเทศพัฒนาไปทีละขั้นตอนสูเปาหมายตามที่ยุทธศาสตรกําหนด
การวางแผนพั ฒ นาหลั กสูต รจึ งต องสอดรับ กับ สถานการณ ดั งกลาว และต องเป น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(ปรับปรุง) พ.ศ.2554 รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่2 (พ.ศ.2551-2565) และเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2558 ซึ่งมุงเนน
ให การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อก อให เกิดองคความรูใหม ที่เปนประโยชนและสามารถนําพา
ประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหสถานการณหรือการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน เมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไมเพียงแตจะตองเปนนักปฏิบัติเชิงรุก เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาแลว ยังตองมีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดี ที่สรางสรรคประโยชน
ตอสั งคม และมี ศักยภาพในการพึ่ งพาตนเองบนฐานภู มิปญญาไทย ภายใตกรอบศีล ธรรมจรรยาอั น ดีงาม
รักษาและจรรโลงไวซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาการที่เกี่ยวของดวย
12. ผลกระทบจากขอ11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ ภายนอก ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองปรับ ปรุง
หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ให มีศักยภาพและความสามารถรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณดังกลาวขางตน โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนดานทักษะการปฏิบัติการ
ควบคูกับเพิ่มความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนน
ความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะดาน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา กอใหเกิดองคความรูที่เปนประโยชนตอตนเองและ
สังคมทั้งในระดับทองถิ่นและสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่
เปนนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practices) สามารถปฏิบัติงานไดเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
และดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเขมแข็ง มีความสุข โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯที่วา
ดวย การเรียนรู อยางเปนสุข มุงสูนักปฏิบัติ รวมวิวัฒนสังคม
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมมนุษยศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุมวิชาพลานามัย เปดสอนโดยสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุมวิชาชีพบังคับ กลุมวิชาชีพเลือก
ดําเนินการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร
รายวิ ชาในหมวดวิช าเลื อกเสรี ใหนักศึกษาเลือกเรีย นจากรายวิช าใดๆ ที่เปดสอนในสาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟา แตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษา และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หน ว ยกิ ต โดยนั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กเรี ย นรายวิช าใดๆที่ เป ด สอนในมหาวิท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต หรื อ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆได และเปน วิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบดวยความเห็น ชอบของอาจารยผู รับ ผิดชอบ
หลักสูตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาฯ
อื่น หรือหลักสูตร/คณะฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรู
เป น ไปตามที่ ร ะบุ ในหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง กํ า หนดให อ าจารย ผู ส อนจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช าและ
ประสบการณ ภ าคสนาม(มคอ.3,มคอ.4) และรายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิช าและประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.5,มคอ.6) และรายงานสรุปผลการดําเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) เพื่อเปนมาตรฐานใน
การติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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มคอ.2

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตวิศวกรไฟฟาระดับปริญญาตรี ที่มีความรูพื้นฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟาทั่วไปไดเปนอยางดี มี
ความชํานาญเฉพาะสาขาฯ เพื่อปอนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการ และ เอกชน และเปนผูมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธอันดี
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
1.2.2 ผลิตบั ณฑิตใหมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใช
ศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
1.2.3 ผลิ ตบั ณ ฑิ ตให มีความใฝ รูในองคความรู และเทคโนโลยีที่ มีการเปลี่ย นแปลงพัฒ นาอยาง
ตอเนื่ อง สามารถพั ฒ นาองค ความรูที่ตนมีอยูใหสู งขึ้น ไป เพื่อพัฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นาสั งคมและ
ประเทศชาติ และใหคิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
1.2.4 ผลิตบัณฑิตใหมีมนุษยสัมพันธ และมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดาน
การทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางาน
1.2.5 ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทยภาษาตางประเทศ และ
ศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
2.แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

1. ปรับปรุงหลักสูตร ใหมีมาตรฐานตามที่ - พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สกอ. กําหนด และตรงตามความตองการ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- ติดตามประเมินการใชหลักสูตรอยาง
ของตลาดแรงงาน
สม่ําเสมอ
2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมี - จัดหลักสูตรใหมีรายวิชาสอดคลองกับ
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. และ มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑของสภาวิศวกร
ขอบังคับของสภาวิศวกร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูสอน
- สนับสนุนบุคลากร ดานการเรียนการสอน
และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ
เพื่อใหเกิดความเขมแข็งดานวิชาการ การอบรม
การปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการ
และการศึกษาตอ พัฒนาอุปกรณใหเทาทัน
ภาคอุตสาหกรรม
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หลักฐาน/ตัวบงชี้

- เอกสารกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การปรับหลักสูตร
- รายงานผลการติดตามและประเมิน
หลักสูตร
- หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและ
เกณฑขอบังคับของสภาวิศวกร
- หลักสูตรที่เกี่ยวของผานการรับรอง
จากสภาวิศวกร
- อาจารยผูสอนประจําหลักสูตรทุก
คนไดรับการสนับสนุน ในการเขา
รับการอบรม หรือพัฒนาตนเอง /
คุณวุฒิอาจารยที่เพิ่มขึ้น และมี
การสั่งซื้ออุปกรณอยางตอเนื่อง

มคอ.2

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1.ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วาดวย การศึกษาระบบหนวยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 6 ขอ 20 ภาคผนวก จ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2.การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
พฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบั ต รวิช าชี พ (ปวช.) สายช า งอุ ตสาหกรรมตามหลั กสู ต รของกระทรวงศึ กษาธิ การ หรือมีความรูตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด หรือเทียบเทา
2.2.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟากําลังหรือเทียบเทา
โดยใชวิธีการเทียบโอนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วาดวย การศึกษาระบบหนวยกิตขั้นปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 15 ขอ 52 ภาคผนวก จ)
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วาดวย การศึกษาระบบหนวยกิต
ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 2 ขอ 6 ภาคผนวก จ)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
เนื่องจากการปรับ ตัว จากการเรีย นในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ประกาศนีย บั ตรวิชาชีพมาเปนการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเขมขนมาก
ขึ้ น โดยเฉพาะรายวิ ช าชี พ ซึ่ ง ต อ งอาศั ย รายวิ ช าพื้ น ฐานทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตร โดยเฉพาะรายวิ ช า
คณิตศาสตร ซึ่งเปนสวนสนับสนุนในการเรียนการสอนเขาสูเกณฑมาตรฐานสากล แตจากประสบการณใน
หลักสูตรที่ใชประกอบการเรียนการสอน กอนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบวา รายวิชาพื้นฐาน เหลานี้
นักศึกษามีความรูที่ไมเพียงพอตอการมาตอยอดในระดับอุดมศึกษา ทําใหเกิดปญหาในระหวางการเรียนการ
สอนทั้งผูสอนและผูเรียน
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มคอ.2
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในรั้วของ
มหาวิทยาลัยฯ และการแบงเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม
2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ให
คําปรึกษาแนะนํา และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่1 ที่อยูในความดูแลจากอาจารยผูสอน ดังนั้น
นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาซึ่งสามารถเขาพบเพื่อขอคําแนะนําได
2.4.3 จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร
2.4.4 จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาทางดานวิชาการ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่ และ
รุนนอง ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563
40
40
-

40
40
80
-

40
40
40
120
-

40
40
40
40
160
40

40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณการรายรับในหลักสูตรเปนรายป (หนวย:บาท)
ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561
2562

รายละเอียดรายรับ

รอยละ

1. คาบํารุงการศึกษา

16.03

458,000

916,000

1,374,000

2. คาลงทะเบียน
รวมรายรับ

83.97
100

2,400,000
2,858,000

4,800,000
5,716,000

7,200,000 9,600,000 12,000,000
8,574,000 11,432,000 14,290,000

2559
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1,832,000

2563

2,290,000

มคอ.2
2.6.2 งบประมาณการรายจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย:บาท)
หมวดเงิน

2559

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561
2562

2563

1. คาใชจายบุคลากร
2,200,000 3,550,500 5,540,000 7,000,000 7,180,000
- เงินเดือน
2,000,000 3,000,000 4,800,000 6,100,000 6,200,000
- คาจางชั่วคราว
200,000
550,500
740,000
900,000
980,000
2. คาใชจายดําเนินงาน
370,000
940,000 1,550,000 2,300,000 2,340,000
- คาตอบแทน
190,000
480,000
770,000 1,000,000 1,000,000
- คาวัสดุ
60,000
250,000
500,000
800,000
800,000
- คาสาธารณูปโภค
120000
210,000
280,000
500,000
540,000
3. คาใชจายอื่นๆ
108,000
640,000 1,200,000 1,750,000 1,800,000
รวมประมาณรายจายทัง้ หมด
2,678,000 5,130,500 8,290,000 11,050,000 11,320,000
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
66,950
64,131
69,083
69,063
70,750
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร 269,227 บาท
ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 67,995บาท / ป / คน

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวาดวยการศึกษา
ระบบหนวยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 6 ขอ 20 ภาคผนวก จ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วาดวยการศึกษาระบบหนวยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2558 โดยมีรูปแบบ การเทียบโอน 2 รูปแบบคือ
2.8.1 การเที ย บโอนผลการเรียน หมายความวา การขอเที ยบโอนหน ว ยกิ ต ของรายวิช าในระดั บ
เดียวกัน ที่ไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2.8.2 การเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรูทักษะ
และประสบการณ จะมุงเนนทักษะตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วาดวยการศึกษา
ระบบหนวยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่องหลักเกณฑการ
เทียบโอนผลการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบระดับ
ปริญญาตรี (ภาคผนวก จ)

-9-

มคอ.2
3.หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 143 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
24
ก) กลุมวิชาภาษา
10
ข) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
ค) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
ง) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4
จ) กลุมวิชาพลานามัย
1
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
6
2) หมวดวิชาเฉพาะ
107
ก) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
34
ข) กลุมวิชาชีพบังคับ
64
ค) กลุมวิชาชีพเลือก
9
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
3.1.3 รายวิชา
- หลักเกณฑกําหนดรายวิชา
เลขหลักหนวย
เลขหลักสิบ
เลขหลักรอย
ตัวอักษร
คณ.
คม.
ฟส.
วก.
วค.
วฟ.
วอ.
ศท.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ลําดับรายวิชา
ลําดับรายวิชา
ปที่จัดสอนวิชานั้น
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
วิชาเคมี
วิชาฟสิกส
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิชาวิศวกรรมไฟฟา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มคอ.2
- หลักเกณฑในการกําหนดเลขการจัดชั่วโมงเรียน ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมดดังนี้
ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หนวยกิต
จํานวนชั่วโมงทฤษฎี
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
จํานวนชั่วโมงศึกษาดวย

X (X - X - X)
- รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังตอไปนี้
1) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
จํานวน 24 หนวยกิต
ก) รายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 10 หนวยกิต
รหัสวิชา
ศท.101
GE.101
ศท.102
GE.102
ศท.100
GE.100
ศท.110
GE.110

ชื่อวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
Thai Usage for Creation
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการดํารงชีวิต
English for Daily Life

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข) รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ศท.121
GE.121
ศท.123
GE.123

วิถีแหงเกษม
Ways of Kasem
กฎหมายเพื่อการดํารงชีวิต
Laws for Daily Life

ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2
ค) รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ศท.131
GE.131

ชื่อวิชา

ศิลปะการพัฒนาชีวิต
Arts of Life Development

หนวยกิต
3(3-0-6)

ง) รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต
รหัสวิชา
ศท.141
GE.141
ศท.142
GE.142

ชื่อวิชา

คณิตศาสตรรวมสมัย
Contemporary Mathematics
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเพื่อโลกยั่งยืน
Environmental Science for Sustainable World

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)

จ) รายวิชาในกลุมวิชาพลานามัย จํานวน 1 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 1 รายวิชา
รหัสวิชา
ศท.152
GE.152
ศท.153
GE.153
ศท.155
GE.155
ศท.156
GE.156
ศท.157
GE.157

กิจกรรมนันทนาการ
Recreation Activities
ศิลปะปองกันตัว
Arts of Self Defence
ลีลาศ
Ballroom Dancing
โบวลิ่ง
Bowling
วายน้ํา
Swimming

ชื่อวิชา

หนวยกิต
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
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มคอ.2
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก จํานวน 6 หนวยกิต
นักศึ กษาสามารถเลือกเรี ยน เพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพของผูเรียนไดตามความสนใจจาก
รายวิชาตางๆ ใน 5 กลุมวิชา ดังนี้
ก) รายวิชาในกลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
ศท.106
GE.106
ศท.107
GE.107
ศท.108
GE.108
ศท.109
GE.109
ศท.160
GE.160
ศท.161
GE.161
ศท.162
GE.162
ศท.163
GE.163
ศท.164
GE.164
ศท.165
GE.165
ศท.166
GE.166
ศท.167
GE.167
ศท.213
GE.213
ศท.214
GE.214

ชื่อวิชา

การเขียนในชีวิตประจําวัน
Writing in Daily Life
วรรณศิลปในภาษาไทย
Literature in Thai Created Language
วิถีภาษาไทยรวมสมัย
Ways of Contemporary Thai Language
สุนทรียทางการฟงและการพูดภาษาไทย
The Aesthetic of Listening and Speaking Thai Language
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
Malay Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
Myanmar Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนาธรรมจีน
Chinese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
Arabic Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองคกร
English Conversation Skills in Workplaces
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองคกร
English Composition Skills in Workplaces
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
ข) รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ศท.122
GE.122
ศท.124
GE.124
ศท.125
GE.125
ศท.126
GE.126
ศท.127
GE.127
ศท.128
GE.128
ศท.129
GE.129
ศท.221
GE.221

ชื่อวิชา

จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
Psychology for Daily Life
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
Sufficiency Economy and Quality of Life
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
Communication and Human Relations
กระบวนการกลุมและเทคนิคการทํางานเปนทีม
Group Process and Team Working Techniques
หลักเศรษฐศาสตรอิสลาม
Introduction to Islamic Economics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม (ซะรีอะฮ)
Introduction to Islamic Laws (SHARI-AH)
พลเมืองกับหนาที่ความรับผิดชอบ
Citizen Duties and Responsibility
พลวัตการยายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Dynamics of Migration in Southeast Asia

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค) รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ศท.132
GE.132
ศท.133
GE.133
ศท.134
GE.134
ศท.135
GE.135
ศท.136
GE.136
ศท.137
GE.137

ชื่อวิชา

การคิดกับคนรุนใหม
Thinking and the New Generation
ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย
Religions and Human Development
ประวัติศาสตรไทยและความเปนชาติไทย
Thai History and National Identity
มรดกไทยและภูมิปญญาไทย
Thai Heritage and Wisdom
สุนทรียศาสตร
Aesthetics
ดนตรีกับมนุษยชาติ
Music and Humanities
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

มคอ.2
ค) รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร (ต่อ)
รหัสวิชา
ศท.138
GE.138
ศท.139
GE.139
ศท.231
GE.231

ชื่อวิชา

ศท.232
GE.232
ศท.233
GE.233
ศท.234
GE.234

ศิลปะกับมนุษยชาติ
Art and Humanities
หลักการอิสลามเบื้องตน
Introduction to Principles of Islam
พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย
Power of Thought and Development of Human
Potential
อารยธรรมโลก
World Civilization
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Southeast Asia History and Culture
คติชนเพื่อชีวิต
FOLKLORE FOR LIFE

รหัสวิชา
ศท.140
GE.140
ศท.143
GE.143
ศท.144
GE.144
ศท.145
GE.145
ศท.146
GE.146
ศท.147
GE.147
ศท.148
GE.148

ง) รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ชื่อวิชา
การประยุกตสถิติในชีวิตประจําวัน
Applied Statistics in Everyday Life
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน
Applied Computer in Everyday Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
การประยุกตใชฟสิกสในชีวิตประจําวัน
Applied Physics in Everyday Life
เคมีกับการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Applied Chemistry in Everyday Life
วิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร
Earth Science and Astronomy
การเสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร
Strengthening Mathematical Skills
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หนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-6)

มคอ.2
จ) รายวิชาในกลุมวิชาพลานามัย
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ โดยตองไมซ้ํากับรายวิชาที่เลือกเรียน

ไปแลว
รหัสวิชา
ศท.152
GE.152
ศท.153
GE.153
ศท.155
GE.155
ศท.156
GE.156
ศท.157
GE.157

กิจกรรมนันทนาการ
Recreation Activities
ศิลปะปองกันตัว
Arts of Self Defence
ลีลาศ
Ballroom Dancing
โบวลิ่ง
Bowling
วายน้ํา
Swimming

ชื่อวิชา

หนวยกิต
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)

2) รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน 107 หนวยกิต
ก) รายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 34 หนวยกิต
รหัสวิชา
คณ.109
MA.109
คณ.110
MA.110
คณ.208
MA.208
คม.105
CM.105
ฟส.110
PS.110
ฟส.111
PS.111
วก.107
ME.107

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
แคลคูลัส 3
Calculus 3
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ฟสิกสทั่วไป 1
General Physics 1
ฟสิกสทั่วไป 2
General Physics 2
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
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มคอ.2
ก) รายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ตอ)
รหัสวิชา
วก.217
ME.217
วค.102
CT.102
วอ.102
IE.102
วอ.211
IE.211

ชื่อวิชา

กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics
การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Fundamental of Computer Programming
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสําหรับวิศวกร
Basic Manufacturing Processes for Engineers
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

ข) รายวิชาในกลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 64 หนวยกิต
รหัสวิชา
วฟ.218
EE.218
วฟ.219
EE.219
วฟ.225
EE.225
วฟ.226
EE.226
วฟ.227
EE.227
วฟ.231
EE.231
วฟ.232
EE.232
วฟ.233
EE.233
วฟ.317
EE.317
วฟ.334
EE.334

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
Basic Electrical Engineering Laboratory
เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering Drawing
วงจรไฟฟา
Electric Circuits
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
Electric Circuits Laboratory
เครื่องมือและการวัดทางไฟฟา
Electrical Instruments and Measurements
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
Engineering Electronics
ปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส
Electronics Laboratory
วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
Digital and Logic Circuits
สัมมนาและรายงาน
Seminar and Report
สนามแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Fields
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หนวยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

มคอ.2
ข) รายวิชาในกลุมวิชาชีพบังคับ (ตอ)
รหัสวิชา
วฟ.336
EE.336
วฟ.338
EE.338
วฟ.341
EE.341
วฟ.347
EE.347
วฟ.349
EE.349
วฟ.356
EE.356
วฟ.361
EE.361
วฟ.390
EE.390
วฟ.391
EE.391
วฟ.392
EE.392
วฟ.393
EE.393
วฟ.394
EE.394
วฟ.431
EE.431
วฟ.432
EE.432
วฟ.433
EE.433
วฟ.438
EE.438

ชื่อวิชา
ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได
Programmable Logic Control Systems
การออกแบบระบบไฟฟา
Electrical System Design
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
Power Electronics
ระบบไฟฟากําลัง
Electric Power System
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
Electric Power System Analysis
การเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับวิศวกรรมไฟฟา
Microcontroller Interfacing for Electrical Engineering
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
Power Electronics Laboratory
เครื่องจักรกลไฟฟา 1
Electrical Machines 1
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
Electrical Machines Laboratory
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
Electrical Machines 2
ระบบควบคุม
Control Systems
ปฎิบัตกิ ารระบบควบคุม
Control Systems Laboratory
การปองกันระบบไฟฟากําลัง
Power System Protection
ปฎิบัติการปองกันระบบไฟฟากําลัง
Power System Protection Laboratory
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
High Voltage Engineering
โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย
Power Plants and Substations
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
ข) รายวิชาในกลุมวิชาชีพบังคับ (ตอ)
รหัสวิชา
วฟ.470
EE.470
วฟ.471
EE.471
วฟ.490
EE.490

ชื่อวิชา

การศึกษาโครงงานวิศวกรรม
Engineering Project Study
โครงงานวิศวกรรม
Engineering Project
การฝกงานวิศวกรรม
Engineering Training

หนวยกิต
1(0-3-1)
3(0-9-3)
0(0-40-0)

ค) รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 9 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 3 รายวิชา
รหัสวิชา
วฟ.320
EE.320
วฟ.343
EE.343
วฟ.353
EE.353
วฟ.439
EE.439
วฟ.440
EE.440

ชื่อวิชา

วิศวกรรมสองสวาง
Illumination Engineering
การจัดการและอนุรักษพลังงาน
Energy Conservation and Management
พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา
Selected Topics in Electrical Engineering
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา
Special Problems in Electrical Engineering

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตตองไมซ้ํากับวิชาใน
แผนการศึกษา และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต โดยนักศึกษาอาจเลือกเรียน
รายวิชาใดๆที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆได และเปนวิชาที่มีการวัดผล
โดยการสอบ ดวยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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มคอ.2
3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่1
ภาคเรียน
ที่

1

รหัสวิชา
ศท.100
ศท.123
ศท.131
ศท.xxx
ศท.141
วฟ.219
วก.107
วอ.102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กฎหมายเพื่อการดํารงชีวิต
ศิลปะการพัฒนาชีวิต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
คณิตศาสตรรวมสมัย
เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
การเขียนแบบวิศวกรรม
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสําหรับวิศวกร
รวม

หนวยกิต
(ท – ป – ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
19(16-9-35)

ชั้นปที่1
ภาคเรียน
ที่

2

รหัสวิชา
ศท.101
ศท.110
ศท.142
คณ.109
คม.105
ฟส.110
วค.102

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการดํารงชีวิต
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเพื่อโลกยั่งยืน
แคลคูลัส 1
เคมีทั่วไป
ฟสิกสทั่วไป 1
การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
รวม

- 20 -

หนวยกิต
(ท – ป – ต)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
21(18-9-39)

มคอ.2
ชั้นปที่2
ภาคเรียน
ที่

1

รหัสวิชา
ศท.102
ศท.xxx
ศท.xxx
ฟส.111
คณ.110
วอ.211
วฟ.218
วฟ.225

ชื่อวิชา
การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ฟสิกสทั่วไป 2
แคลคูลัส 2
วัสดุวิศวกรรม
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
วงจรไฟฟา
รวม

หนวยกิต
(ท – ป – ต)
2(2-0-4)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
20(17-8-38)

ชั้นปที่2
ภาคเรียน
ที่

2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คณ.208
ศท.121
วฟ.226
วฟ.227
วฟ.231
วฟ.232
วฟ.233
วฟ.334

แคลคูลัส 3
วิถีแหงเกษม
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
เครื่องมือและการวัดทางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
สนามแมเหล็กไฟฟา
รวม
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หนวยกิต
(ท – ป – ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(18-6-38)

มคอ.2
ชั้นปที่3
ภาคเรียน
ที่

1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วก.217
วฟ.341
วฟ.347
วฟ.361
วฟ.390
วฟ.391
วฟ.393

กลศาสตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
ระบบไฟฟากําลัง
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
เครื่องจักรกลไฟฟา 1
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
ระบบควบคุม
รวม

หนวยกิต
(ท – ป – ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
17(15-6-32)

ชั้นปที่3
ภาคเรียน
ที่

2

รหัสวิชา
วฟ.317
วฟ.338
วฟ.349
วฟ.356
วฟ.392
วฟ.394
วฟ.433

ชื่อวิชา
สัมมนาและรายงาน
การออกแบบระบบไฟฟา
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
การเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟา
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
ปฎิบัตกิ ารระบบควบคุม
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
รวม

หนวยกิต
(ท – ป – ต)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
17(14-9-31)

ชั้นปที่3
ภาคเรียน
ที่
ฤดูรอน

รหัสวิชา
วฟ.490

ชื่อวิชา
การฝกงานวิศวกรรม
รวม
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หนวยกิต
(ท – ป – ต)
0(0-40-0)
0(0-40-0)

มคอ.2
ชั้นปที่4
ภาคเรียน
ที่

1

รหัสวิชา
วฟ.336
วฟ.431
วฟ.470
วฟ.xxx
วฟ.xxx
xxxxx

ชื่อวิชา
ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได
การปองกันระบบไฟฟากําลัง
การศึกษาโครงงานวิศวกรรม
กลุมวิชาชีพเลือก
กลุมวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(ท – ป – ต)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(14-6-30)

ชั้นปที่4
ภาคเรียน
ที่

2

รหัสวิชา
วฟ.432
วฟ.438
วฟ.471
วฟ.xxx
xxxxx

ชื่อวิชา
ปฏิบัตกิ ารปองกันระบบไฟฟากําลัง
โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย
โครงงานวิศวกรรม
กลุมวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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หนวยกิต
(ท – ป – ต)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(0-9-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
13(9-12-22)

มคอ.2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
ก) กลุมวิชาภาษา
ศท.101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
GE.101 Thai for Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาสําหรับการสื่อสาร หลักการวิเคราะห สรุปขอความ กลวิธีการพูด
ตามวาระโอกาสตางๆ การสนทนา การอภิปราย หลักการเขียนความเรียง การเขียนรายงานทางวิชาการ การ
เขียนโครงงาน การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ
ศท.102 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2(2-0-4)
GE.102 Thai Usage For Creation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทยอยางสรางสรรคถูกตองตามหลักเกณฑ การวิเคราะห
เชิงลึก การวิจารณ การวิพากษคุณคาจากการรับสารและการสงสารทั้งรอยแกวและรอยกรอง การพูดและ
การเขียนอยางมีศิลปะและสรางสรรค การวิเคราะหลักษณะการใชภาษาไทยในปจจุบัน
ศท.100 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GE.100 English for Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทั้งในสถานการณ
จริงและสถานการณจําลอง ไวยากรณขั้นพื้นฐานเพื่อนําไปใชในการพูด การอาน และการเขียนไดอยางถูกตอง
การหาความหมายผานสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานวนและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ศท.110 ภาษาอังกฤษเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
GE.110 English for Daily Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขี ย น เพื่ อการนํ าไปใช ในชี วิ ต ประจํ าวัน ใน
หลากหลายสถานการณ กลวิธีการใชภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรูเพิ่มเติม เทคนิคการอานและการเขียน
เชิงวิชาการ
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มคอ.2
ข) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท.121 วิถีแหงเกษม
3(3-0-6)
GE.121 Ways of Kasem
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานการดํารงชีวิตของมนุษยอยางมีความสุข การพัฒนาตนเอง การเรียนรูสูนักปฏิบัติ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตโดยใชแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส บทบาทหนาที่พลเมืองในสังคมไทยและ
สังคมโลก
ศท.123 กฎหมายเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
GE.123 Laws for Daily Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย บทบาท ความสําคัญ ที่มา การแบงแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคม กฎหมายวาดวยสถานภาพและความสามารถของ
บุคคลทั่ วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติใหถูกตองและสมบูรณ ตามกฎหมาย การบังคับ ใชสิทธิทาง
กฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหนาที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง
ค) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
GE.131 Arts of Life Development
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การกําเนิ ดของชี วิต มนุษย คุ ณธรรมจริยธรรมเพื่ อการดําเนิน ชีวิต ที่มีคุณคาและเปาหมาย การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐทรัพย การฝกฝนทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลักการพื้นฐานในการวิเคราะหและ
การแกปญหาชีวิต สุนทรียภาพ ความสุขและเกณฑตัดสินความสุข และดุลยภาพแหงชีวิต
ง) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ศท.141 คณิตศาสตรรวมสมัย
2(2-0-4)
GE.141 Contemporary Mathematics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักคิดทางคณิตศาสตร จํานวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการคิด
ภาระดอกเบี้ ย จากการใช บั ตรเครดิ ต การใชส มการแกป ญ หาในชีวิตประจําวัน การคํานวณเปอรเซ็น ต
ประเภทตางๆในราคาสินคา การคํานวณดอกเบี้ยชนิดตางๆ การคํานวณภาระภาษี การคํานวณและการ
ตรวจสอบเอกสารเงิน เดื อน การตรวจสอบภาระทุ น จํ านองและดอกเบี้ ย การประกั น ภั ย การคํานวณ
พื้นฐานเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการลงทุนในหุนและตราสารประเภทตางๆ และกิจกรรมทางคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันอื่นๆ
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มคอ.2
ศท.142 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเพื่อโลกยั่งยืน
2(2-0-4)
GE.142 Environmental Science for Sustainable World
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและการแกปญหาอยางเปนระบบ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ ผลกระทบของความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอมในปจจุบัน แนวทางการแกไข
เพื่อโลกยั่งยืน การควบคุมและกําจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
กฎหมายและนโยบายของรัฐดานสิ่งแวดลอม
จ) กลุมวิชาพลานามัย (บังคับเรียน 1 รายวิชา)
ศท.152 กิจกรรมนันทนาการ
1(0-2-2)
GE.152 Recreation Activities
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษา ความหมาย ลักษณะ ขอบขาย ประวัติความเปนมา ประเภท รูปแบบ ประโยชนคุณคาของ
นันทนาการและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองครวม และคุณสมบัติของผูนํา
กิจกรรมนันทนาการ
ศท.153 ศิลปะปองกันตัว
1(0-2-2)
GE.153 Arts of Self Defence
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ความมุงหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชนของศิลปะปองกันตัว การฝกศิลปะ
ป อ งกั น ตั ว เพื่ อพั ฒ นาสุ ขภาพแบบองค ร วม หลั กการและทัก ษะการป อ งกั น ตั วจากการถูก ทํ ารายทั้ งทาง
ดานหนาและทางดานหลัง วิธีการแกไขและปองกันตนเองในสถานการณเฉพาะหนา
ศท.155 ลีลาศ
1(0-2-2)
GE.155 Ballroom Dancing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ความมุ งหมาย ประวัติ ขอบข ายและประโยชน ของการลีล าศ การฝ กลีล าศ
จังหวะตางๆ การประยุกตใชลีลาศเพื่อการเขาสังคม และการพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
ศท.156 โบวลิ่ง
1(0-2-2)
GE.156 Bowling
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตน เทคนิค การเลนโบวลิ่ง เพื่อพัฒนาสุขภาพ
แบบองครวม การบํารุงรักษาอุปกรณ กติกามารยาท ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการเลนโบวลิ่ง
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มคอ.2
ศท.157 วายน้ํา
1(0-2-2)
GE.157 Swimming
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา หลักการและวิธีการวายน้ําในทาฟรีสไตล ทากรรเชียง
ทาผีเสื้อ ทากบ การวายน้ําเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองครวม การบํารุงรักษาอุปกรณ กติกามารยาท ความ
ปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการวายน้ํา
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ก) กลุมวิชาภาษา
ศท.106 การเขียนในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
GE.106 Writing in Daily Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและความสําคัญเกี่ยวกับการเขียนในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมในการเขียนภาษาไทย การ
ใชภาษาในการเขียนทางวิชาการ การเขียนภาษาไทยเพื่อการเรียนรู การเขียนบันทึกติดตอ การใชภาษาไทย
ในสื่อมวลชน และการใชภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน
ศท.107 วรรณศิลปในภาษาไทย
3(3-0-6)
GE.107 Literature in ThaI Created Language
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศิลปะการประพันธงานบันเทิงคดี การใชภาษาในงานเขียนรอยแกวและรอยกรอง การแตงนวนิยาย
เรื่องสั้น บทกวี ศิลปะการประพันธงานสารคดี การเขียนบทความ หลักการวิจารณอยางมีวรรณศิลป
ศท.108 วิถีภาษาไทยรวมสมัย
3(3-0-6)
GE.108 Ways of Contemporary Thai Language
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิถีภาษาไทยตามยุ คสมัยของสั งคมไทย บริบ ทการเปลี่ยนแปลงที่ สงผลตอการใชภ าษาไทยการ
ประยุกตใชภาษาไทยตามวิธภาษาในสังคมปจจุบัน การสัมผัสภาษาในมิติภูมิปญญา วัฒนธรรมและความเชื่อ
ที่แสดงออกผานทางภาษา และเชื่อมโยงกับการใชภาษาไทยในปจจุบัน
ศท.109 สุนทรียะทางการฟงและการพูดภาษาไทย
3(3-0-6)
GE.109 The Aesthetic of Listening and Speaking Thai Language
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สุนทรียะทางการฟงและการพูดภาษาไทย เนนทักษะการรับสารและการสงสารใหสัมพันธกันอยาง
สรางสรรค ไดแก สุนทรียะทางภาษา การฟงอยางลึกซึ้ง การพูดอยางสรางสรรค และการประยุกตสุนทรียะ
ทางภาษามาใชกับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
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มคอ.2
ศท.160 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
2(2-0-4)
GE.160 Malay Language and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางพื้นฐานของภาษามลายูในระดับเบื้องตน การรับสารดวยการฟงและการอาน การสงสาร
ดวยการพูดและการเขียน โดยเนนการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ศท.161 ภาษาและวัฒนธรรมพมา
2(2-0-4)
GE.161 Myanmar Language and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางพื้นฐานของภาษาพมาในระดับเบื้องตน การรับสารดวยการฟงและการอาน การสงสาร
ดวยการพูดและการเขียนโดยเนนการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการเรียนรูว ัฒนธรรมของเจาของภาษา
ศท.162 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2(2-0-4)
GE.162 Vietnamese Language and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางพื้นฐานของภาษาเวียดนามในระดับเบื้องตน การรับสารดวยการฟงและการอาน การสง
สารดวยการพูดและการเขียนโดยเนนการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ศท.163 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2(2-0-4)
GE.163 Chinese Language and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางพื้นฐานของภาษาจีนในระดับเบื้องตน การรับสารดวยการฟงและการอาน การสงสาร
ดวยการพูดและการเขียน โดยเนนการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ศท.164 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
2(2-0-4)
GE.164 Japanese Language and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางพื้นฐานของภาษาญี่ปุนในระดับเบื้องตน การรับสารดวยการฟงและการอาน การสงสาร
ดวยการพูด และการเขียนโดยเนนการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ศท.165 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2(2-0-4)
GE.165 Korean Language and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลีในระดับเบื้องตน การรับสารดวยการฟงและการอาน การสงสาร
ดวยการพูด และการเขียนโดยเนนการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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มคอ.2
ศท.166 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
2(2-0-4)
GE.166 Arabic Language and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางพื้นฐานของภาษาอาหรับในระดับเบื้องตน การรับสารดวยการฟงและการอาน การสงสาร
ดวยการพูด และการเขียนโดยเนนการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ศท.167 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2(2-0-4)
GE.167 Russian Language and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูและทักษะการใชภาษารัสเซียในระดับเบื้องตน การสื่อสาร การทักทาย การแนะนําตัว
ไวยากรณพื้นฐาน และการใชสํานวนภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน ความรูและความเขาใจในวัฒนธรรม ชีวิต
ความเปนอยูและสังคมของกลุมชนในกลุมประเทศที่ใชภาษารัสเซีย
ศท.213 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองคกร
3(3-0-6)
GE.213 English Conversation Skills in Workplaces
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการทํางาน การแนะนําตนเอง การแนะนําเพื่อน การ
ทักทายและพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน การตั้งและตอบคําถามอยางเปนทางการ การนําเสนองาน การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม และการเจรจาตอรอง
ศท.214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองคกร
3(3-0-6)
GE.214 English Composition Skills in Workplaces
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการทํางาน การเขียนแนะนําตนเองในการสมัครงาน การ
เขียนโตตอบจดหมายทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ การเขียนเอกสารการจัดการประชุม การเขียน รายงาน
การประชุม การเขียนรายงานในสถานการณตางๆ และการแปลเอกสาร
ก) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท.122 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
GE.122 Psychology for Daily life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของมนุษย ความแตกตางระหวางบุคคล วุฒิ
ภาวะและการเรียนรู การคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การเห็นคุณคาในตนเอง
และการนําจิตวิทยามาใชเพื่อการดํารงชีวิต
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มคอ.2
ศท.124 เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
GE.124 Sufficiency Economy and Quality of Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปญหาและพฤติกรรมความไมพอเพียงในสังคมไทย
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการ
ดําเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว องคกรและชุมชน
ศท.125 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
GE.125 Communication and Human Relations
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบวิธีการสื่อสารในเชิงวัจนะและอวัจนะของบุคคลและกลุมสังคม ที่มีความสัมพันธในชีวิต
สวนตัว ครอบครัว และการงาน ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสัมพันธของมนุษย การสรางและการพัฒนา
มนุษยสัมพันธ
ศท.126 กระบวนการกลุมและเทคนิคการทํางานเปนทีม
3(3-0-6)
GE.126 Group Process and Team Working Techniques
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ธรรมชาติ ของกระบวนการกลุม หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับ การทํางานเปน ทีม และการพัฒ นา
ที ม งาน ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของที ม การวิ เ คราะห ก ารปฏิ บั ติ ง านของที ม วิ ธี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของทีมและภาวะผูนํา
ศท.127 หลักเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
GE.127 Introduction to Islamic Economics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาพื้ น ฐานและโครงสร า งระบบเศรษฐศาสตร อิ ส ลาม แนวคิ ด และแนวทางแก ไ ขตาม
เศรษฐศาสตร และหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการอิสลาม กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ ย ระบบธนาคาร
อิสลาม และระบบประกันสังคมในอิสลาม
ศท.128 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม (ซะรีอะฮ)
3(3-0-6)
GE.128 Introduction to Islamic Laws (SHARI-AH)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหลักการกฎหมายซะรีอะฮ ความหมายของซะรีอะฮ ขอคิดพื้นฐาน เปาหมาย แหลงที่มา การ
บังคับใชและการลงโทษ
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มคอ.2
ศท.129 พลเมืองกับหนาที่ความรับผิดชอบ
3(3-0-6)
GE.129 Citizen Duties and Responsibility
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายของพลเมือง องคประกอบพลเมืองที่ดีตามระบบประชาธิปไตย ลักษณะวัฒนธรรมไทย
ที่มีผลตอความเปนพลเมือง การสงเสริมและปลูกฝงคุณลักษณะของพลเมืองที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศชาติ หนาที่ความรับผิดชอบของพลเมืองในสังคมไทย ปญหาการศึกษาความเปนพลเมืองในสังคมไทย
และแนวโนมการพัฒนาหนาที่ความรับผิดชอบของพลเมืองในสังคมและวัฒนธรรมไทย
ศท.221 พลวัตการยายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
GE.221 Dynamics of Migration in SoutheasT Asia
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สถานการณการยายถิ่นแบบตางๆ ปจจัยการยายถิ่นตลาดแรงงาน ขอตกลงทางการคา การเมือง
เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรม ป จ จั ย ทางด านประชากร โลกาภิ วั ต น สิ ท ธิ ความเท าเที ย ม แนวคิ ด
ตลาดแรงงานทุนมนุษยและทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สัญลักษณ รวมทั้งผลกระทบการยายถิ่นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ค) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท.132 การคิดกับคนรุนใหม
3(3-0-6)
GE.132 Thinking and The New Generation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษยในการวิเคราะหและการวิพากษ การคิดเชิงเหตุผลแบบ
นิรนัยและอุปนัย กระบวนการคิดแบบเหตุผลนิยมและประสบการณนิยม หลักการตัดสินปญหา จริยธรรมใน
มิติทางปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ การประยุกตใชวิธีการคิดเพื่อการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ศท.133 ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
GE.133 Religions for Human Development
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดและหลักธรรมที่สําคัญของศาสนาตางๆ เพื่อการพัฒนามนุษย ความสัมพันธระหวาง
ศาสนากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต การปฏิบัติตาม
หลักคําสอนของศาสนาเพื่อพัฒนาคุณคา คุณภาพตนเองในการดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข
ศท.134 ประวัติศาสตรไทยและความเปนชาติไทย
3(3-0-6)
GE.134 Thai History and National Identity
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเปนมาของราชอาณาจักรไทย ตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบั น พั ฒ นาการดานการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธกับตางประเทศ การสรางความมั่นคงแกชาติไทย
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มคอ.2
ศท.135 มรดกไทยและภูมิปญญาไทย
GE.135 Thai Heritage and Wisdom
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3(3-0-6)

ความสําคัญ ความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตความเปนอยูที่มีผลตอการสรางสรรคและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปญญาไทยดานปจจัยสี่ หัตถกรรม วรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลปและคีตศิลป เทศกาลงานประเพณีไทย
ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย การธํารงรักษาและพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ

ศท.136 สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
GE.136 Aesthetics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายของสุนทรียศาสตร มนุษยกับประสบการณทางความงาม การพัฒนาประสาทสัมผัสและ
เลือกสรรคาของความงาม คุณคาและความเขาใจในศิลปะ โดยการวิเคราะห เปรียบเทียบ ตามหลักการทาง
สุนทรียศาสตรเพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองไปสูคุณคาของความเปนมนุษย
ศท.137 ดนตรีกับมนุษยชาติ
2(2-0-4)
GE.137 Music and Humanities
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสรางและพัฒนาการทางดนตรีจากอดีตจนถึงปจจุบัน องคป ระกอบของดนตรีประเภทของ
ดนตรี ความแตกตางของดนตรีในยุคตางๆ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีนานาชาติ ความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับความเปนมนุษยชาติ การรับฟงจากสื่อตางๆ รวมทั้งการชมการแสดงคอนเสิรต และดนตรีดังกลาว
ศท.138 ศิลปะกับมนุษยชาติ
2(2-0-4)
GE.138 Arts and Humanities
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาพื้ นฐานการแสดงนาฏศิลปแขนงตางๆ ทั้ งไทยและสากล ดนตรีกับนาฏยศิลป เพื่อพัฒ นา
คุณคาความเปนมนุษยของสังคมไทยและสังคมโลก
ศท.139 หลักการอิสลามเบื้องตน
3(3-0-6)
GE.139 Introduction to Principles of Islam
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมายของอิสลาม มุสลิ ม หลักการศรัทธาในอิ สลาม หลั กการปฏิบั ติของมุสลิ ม การ
ปฏิบัติตน ศึกษาขอกําหนดตางๆ ในเรื่องการละหมาด การถือศีลอด การจาย ซะกาต การประกอบพิธีฮัจย
สิทธิและหนาที่ของมนุษยกับพระเจา มนุษยกับมนุษยในสังคม อิสลามกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การ
อยูรวมกันในสังคม มารยาทตางๆตามหลักการของอิสลาม
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มคอ.2
ศท.231 พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย
3(3-0-6)
GE.231 Power of Thought and Development of Human Potential
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กําเนิดความคิดในศาสตรตางๆ ความสัมพันธระหวางสมอง จิตกับกระบวนการคิด ประเภทของการ
คิด การพัฒนาศักยภาพของมนุษยดวยเทคนิคการพัฒนาสมองและพลังความคิดในรูปแบบตางๆ
ศท.232 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
GE.232 World Civilization
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต
ยุคโบราณจนถึงปจจุบัน การแผขยาย ถายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตางๆ อันมีผลตอการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปจจุบัน
ศท.233 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
GE.233 Southeast Asia History and Culture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
จีน อิสลาม และตะวันตก ที่มีตอการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบทบาทของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตตอสังคมโลก
ศท.234 คติชนเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GE.234 Folklore for Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ประวัติ ความเป น มา ประเภท คุณ คาและภู มิป ญ ญาไทยของคติ ชนวิทยาในแตล ะ
ทองถิ่น ศึกษาวิธีการรวบรวม การจําแนกและการวิเคราะหขอมูลทางคติชนวิทยา วิวัฒ นาการทางคติชน
วิทยา ความสัมพันธกับศาสตรแขนงอื่น และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ง) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ศท.140 การประยุกตสถิติในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
GE.140 Applied Statistics in Everyday Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สถิติและขอมูล การวัดแนวโนมสูสวนกลาง การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน การกําหนดประชากร
และการเลือกกลุมตัวอยาง การวัดการกระจายของขอมูล สถิติกับการตัดสินใจ สมมติฐานและการทดสอบ
สมมติ ฐ าน การวิ เคราะห ข อ มู ล เบื้ อ งต น การนํ าเสนอข อมู ล การวิเคราะห ส หสั ม พั น ธอ ย างงาย การ
วิเคราะหผลสํารวจความคิดเห็น ปญหาที่ตองใชสถิติ สถิติกับการแกปญหา
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มคอ.2
ศท.143 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-4)
GE.143 Applied Computer in Everyday Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล
การสรางภาพกราฟฟก การตัดตอ การใชสื่อออนไลนเพื่อการศึกษา การทํางาน และนันทนาการ
ศท.144 สุขภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
GE.144 Health for Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ พัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
ความปลอดภัยในชีวิต การปองกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคล โภชนาการกับ การปองกันโรค การสราง
เสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้ องต น การพั ฒ นาสุ ขภาพแบบองค รวม อนามัย สิ่งแวดล อม การแพทย
ทางเลือก
ศท.145 การประยุกตใชฟสิกสในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
GE.145 Applied Physics in Everyday Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสสารและสถานะของสสาร ระบบหนวยระหวางชาติ ธรรมชาติของแรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กลศาสตรภาคของไหล คลื่น ความ
รอนและบรรยากาศรอบตัวเรา เสียงกับการไดยิน ธรรมชาติของแสง ไฟฟาและการสื่อสาร ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับฟสิกสยุคใหม พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ศท.146 เคมีกับการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
GE.146 Applied Chemistry in Everyday Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทางเคมีเบื้องตนและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน ความสําคัญ ผลกระทบของเคมีกับ
การดําเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑเคมี และผลกระทบในชีวิตประจําวัน การใชงานและการวิเคราะหทดสอบ
คุณ ภาพที่ เกี่ย วของกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ อาหาร เครื่องอุ ป โภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิต ภัณฑ สุขภาพ
เครื่องสําอาง การตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเคมีอยางถูกตอง ปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมี ไฟฟาเคมี
ประยุกต เคมีกับมลพิษสิ่งแวดลอม เคมีกับความปลอดภัยในการดํารงชีวิต
ศท.147 วิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร
2(2-0-4)
GE.147 Earth Science and Astronomy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดาราศาสตร ความสําคัญของดาราศาสตรกับมนุษย ระบบสุริยะ ระบบดาว
ฤกษ ระบบกาแล็กซี่ เอกภพ ปรากฏการณทางดาราศาสตร โลกและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค อุทกภาค
และสภาวะภูมิอากาศ พัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศ ปรากฏการณทางธรรมชาติและสัญญาณเตือนภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยพิบัติและการเตรียมความพรอม
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มคอ.2
ศท.148 การเสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร
2(1-2-6)
GE.148 Strengthening Mathematical Skills
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฟ งก ชั น ฟ งก ชั น กํ า ลั ง ฟ งก ชั น ลอกกาลิทึม ฟงกชัน ตรีโกณมิติ การประยุกต ใชฟ งกชัน ตางๆใน
ชีวิต ประจําวัน ระบบสมการเชิ งเส น เมทริก และการประยุกตใช จํานวนเชิงเสน รูป แบบของโพลารของ
จํ านวนเชิ งเส น เวกเตอร แ ละการประยุ กต ใช เวกเตอรในชี วิต ประจํ าวัน ระบบอสมการเชิงเส น และการ
ประยุกตใช
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
คณ.109 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
MA.109 Calculus 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การดิฟเฟอเรนชิเอทและอินทิเกรตของฟงกชันคา
จริง และฟงกชันคาเวกเตอรของตัวแปรจริง และการประยุกต เทคนิคของการ อินทิเกรต การนําเขาสู
อินทิกรัลเชิงเสน และอินทิกรัลไมตรงแบบ
คณ.110 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
MA.110 Calculus 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การประยุกต มากขึ้ น ของอนุ พั น ธ รูป แบบไมกําหนด การนําเขาสูสมการเชิงอนุพัน ธและการ
ประยุกต คณิตศาสตรอุปมาน ลําดับ อนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทเลอรของฟงกชันพื้นฐาน
การอินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปร
คณ. 208 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
MA.208 Calculus 3
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา คณ.110 แคลคูลัส 2
เสนตรง ระนาบและพื้นผิวในสเปส 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร และ
การประยุกต การแปลงลาปลาซ อนุกรมและอินทิกรัลฟูริเยร และการประยุกต
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มคอ.2
คม.105 เคมีทั่วไป
4(3-3-7)
CM.105 General Chemistry
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปริมาณสั มพั น ธ โครงสรางอะตอม ระบบพิ ริออดิก พัน ธะเคมี กาซ ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย การสมดุ ล ทางเคมี การสมดุ ล ทางอิ อ อน จลนศาสตร เคมี กรดและเบส โครงสร า งทาง
อิเล็กทรอนิกสของอะตอม พัน ธะเคมี คุณสมบัติพิริออดิก ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุทรานซิชั่น เคมี
อินทรียเบื้องตน ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับทฤษฎี
ฟส.110 ฟสิกสทั่วไป 1
4(3-3-7)
PS.110 General Physics 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติทางกลของวัสดุ กลศาสตรของไหล ความรอน
การแกวง กลศาสตรของคลื่น เนื้อหาเกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟา ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับทฤษฎี
ฟส.111 ฟสิกสทั่วไป 2
4(3-3-7)
PS.111 General Physics 2
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ไฟฟ าสถิตย ไฟฟ ากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน หลัก
ของธอยเกนส การสะทอน และการหักเหของคลื่นแสง เลนสและปริซึม การกระจายของแสง การ
แทรกสอด การเลี้ ย วเบน โพลาไรเซซัน ทฤษฎี ควอนตั มเบื้องต น สมการชโรคิงเจอร โครงสรางของ
อะตอม นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร สารกัมมันตรังสี
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับทฤษฎี
วก. 107 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
ME. 107 Engineering Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเขียนตัวอักษร เรขาคณิ ตประยุกต ภาพฉายออรโธกราฟฟ ก ภาพออรโธกราฟฟ ก การ
เขียนภาพและการอานแบบออรโธกราฟฟก การกําหนดขนาด แบบและเครื่องมือทางกลตางๆ การเขียน
เสนโคง ฟลเลต และแชมเฟอร การเขียนแบบรูเจาะและรูควาน สลักเกลียวแบบใชแท็ปและแบบใชดาย
สปริง สลัก ลิ่ม หมุดย้ํา การเขียนแบบแสดงชิ้นสวน การเขียนแบบสเก็ตภาพรางดวยมือ และสามารถใช
คอมพิวเตอรซอฟตแวรในการเขียนแบบทางวิศวกรรม
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มคอ.2
วก.217 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
ME.217 Engineering Mechanics
วิชาบังคับกอน: สอบผานวิชา ฟส.110 ฟสิกสทั่วไป 1
การวิเคราะห แรง แรงลัพ ธ สมดุ ลของโครงสร างและเครื่องจักรกล จุด ศู น ยถวง ของไหลสถิต
ความฝ ด วิธีงานเสมื อน เสถี ยรภาพของสมดุล โมเมนตความเฉื่อยของพื้น ที่และของมวล พลศาสตรของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน หลักการของงานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
CT.102 Fundamental of Computer Programming
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การติดตอระหวางฮารดแวรและ
ซอฟแวร การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรในปจจุบัน การฝกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
วอ.102
IE.102

กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Basic Manufacturing Processes for Engineers
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหลักการและปฎิบัติการฝกฝมือเบื้องตน ในเรื่องการใชเครื่องมือวัดละเอียดประเภทตางๆ
การใชเครื่องมือในการแตงขึ้นรูปโลหะในงานกลึง งานกัด และ เครื่องจักรในงานโลหะแผน งานเชื่อมแบบ
TIG และ MIG และความปลอดภัยในการใชเครื่องมือดังกลาว
วอ.211
IE.211

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการใชงานวัสดุวิศวกรรม
กลุมหลักๆ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และคอมโพสิต แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ สมบัติ
เชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
ข) กลุมวิชาชีพบังคับ
วฟ.218 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
1(0-3-1)
EE.218 Basic Electrical Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน สัญลักษณ ขอกําหนดดานการติดตั้งและการบํารุงรักษาในระบบไฟฟา
เชน การฝกเดินสายไฟฟาภายในและภายนอก การบัดกรีและออกแบบลายปริ้นโดยใชซอฟตแวร
ความ
ปลอดภัยพื้นฐานสําหรับวิศวกรไฟฟา รวมถึงการใชเครื่องมือวัดพื้นฐานของวิศวกรไฟฟา การควบคุมทาง
ไฟฟาตามลําดับขั้น
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มคอ.2
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
1(0-3-1)
EE.219 Electrical Engineering Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การรางวงจรไฟฟา เครื่องวัด กําหนดขนาดและการเขียนคาสัญลักษณ ตามมาตรฐานสากล และ
มาตรฐานไทย และการแสดงไดอะแกรมวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส การแสดงดวยรูปภาพ แสดงการ
เดินสาย การเขียนวงจรเดี่ยว การเขียนผังวงจร การเขียนไดอะแกรมเปนลําดับขึ้นไป การเขียนแบบแสดง
สวนประกอบ และรายละเอียดของ ระบบสายสงไฟฟา ระบบสายจายไฟฟา สถานีไฟฟา แบบแสดงดวงไฟ
แสงสวาง วงจรยอย แนะนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ออโตแคต วิสิโอ ออแคต
วฟ.225 วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
EE.225 Electric Circuits
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบกับวิชา คณ.110 แคลคูลัส 2
อุปกรณในวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโนด และแบบเมช ทฤษฏีของวงจรความตานทาน
ความเหนี่ยวนํา ความจุไฟฟา วงจรลําดับที่หนึ่ง และวงจรลําดับที่สอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรกําลัง
ไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟา 3 เฟส
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
EE.226 Electric Circuits Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.225 วงจรไฟฟา
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา วฟ.225 วงจรไฟฟา

1(0 -3-1)

วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟา
EE.227 Electrical Instruments and Measurements

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
หน ว ยการวั ด และมาตรฐานเครื่อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ า การแบ งประเภท และคุ ณ สมบั ติ ข อง
เครื่องมือวัด การวิเคราะหผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟา กระแสสลับและกระแสตรง ทั้งแบบแอนะลอก
และดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟา ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน การวัดคาความตานทาน ความเหนี่ยวนํา
และความจุไฟฟา การวัดความถี่และชวงเวลา การวัดสัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร การสอบเทียบ
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มคอ.2
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
EE.231 Engineering Electronics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา และกราฟคุณสมบัติกระแส-แรงดัน และความถี่ การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรไดโอด การวิ เคราะห แ ละออกแบบวงจรทรานซิ ส เตอร แ บบบี เ จที มอส ซี ม อส และไบซี ม อส
วงจรขยาย ออปแอมป และการประยุกตใชงาน โมดูลแหลงจายกําลัง
วฟ.232 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-1)
EE.232 Electronics Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.231 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
ปฎิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชาทฤษฎี วฟ.231 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
อท.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3(3-0-6)
EE.233 Digital and Logic Circuits
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบตัวเลข รหัส พิชคณิตบูลีนและการออกแบบวงจรลอจิก แผนผังคารโน วงจรเขารหัส วงจร
ถอดรหั ส วงจรมัล ติเพล็ กซ ฟลิป ฟลอป วงจรนับ ชิ ฟรีจิส เตอร การออกแบบวงจรลอจิก โดยใช ควิน
แมคคัสกี้ การออกแบบวงจรลอจิก โดยใชการมัลติเพิลเอาตพุต การออกแบบวงจรซีเควนเชียล และการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน
EE.317 Seminar and Report

1(0-3-1)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิธีการคนควาหาขอมูลในการสัมมนาและรายงาน วิธีการอานบทความเชิงวิชาการและหนังสือ
ภาษา ตางประเทศ วิธีการเขียนและจัดทํารายงาน ลําดับของเนื้อหาในรายงาน การนําเสนอขอมูลดวยตาราง
แผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ การอ างอิงและรูปแบบการเขีย นบรรณานุกรมและเอกสารอางอิ ง วิธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการนําเสนอและวิธีการนําเสนอผลงาน มีการเขารวมฟงการสัมมนาจากวิทยากรภายนอก
มีการบรรยายและเขารวมฟงการบรรยายบทความเชิงวิชาการทางดานวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษา
วฟ.334 สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
EE.334 Electromagnetic Fields
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแสการพาและกระแสการนํา ความ
ตานทาน สนามแมเหล็กสถิต วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กที่แปรตามเวลา สมการแมกซเวลล
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มคอ.2
วฟ.336 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได
3(2-3-5)
EE.336 Programmable Logic Control Systems
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาโครงสรางการทํางานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมได (PLC) การ
โปรแกรมคําสั่งใชงานแบบต างๆ การเชื่อมตออิน พุ ตและเอาต พุต เพื่ อควบคุ มระบบ การประยุกตใชงาน
ควบคุมระบบตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม และการปฎิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟา
EE.338 Electrical System Design

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ดในการออกแบบระบบพื้น ฐาน รหั สและมาตรฐานการติด ตั้งทางไฟฟ า ระบบสงจ าย
กําลั งไฟฟา สายไฟฟ าและสายเคเบิล ชองเดินสาย การคํานวณโหลด อุป กรณ ไฟฟ า การปรับปรุงตั ว
ประกอบกําลัง และการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน การออกแบบวงจรแสงสวางและอุปกรณ การ
ออกแบบวงจรมอเตอร โหลดและสายปอนและการกําหนดวงจรเมนไฟฟา ระบบจายกําลังไฟฟาฉุกเฉิน การ
คํานวณกระแสลัดวงจร ระบบการตอลงดินสําหรับการติดตั้งทางไฟฟา
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0-6)
EE.341 Power Electronics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง หลักการทํางานของวงจรแปลงผัน การเปลี่ยนไฟฟา
กระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง การเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟากระแสตรง การเปลี่ยนระดับและความถี่ของ
แรงดันไฟฟากระแสสลับ การเปลี่ยนไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ
วฟ.347 ระบบไฟฟากําลัง
EE.347 Electric Power System

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนระบบไฟฟากําลัง โครงสรางระบบไฟฟากําลัง ระบบไฟฟาสามเฟสและระบบ
ตอหนวย คุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟาและแบบจําลอง คุณลักษณะของหมอแปลงกําลัง และระบบ
จํ า ลอง คุ ณ ลั ก ษณะของสายส ง ไฟฟ า และแบบจํ า ลอง พารามิ เตอร แ ละแบบจํ า ลองของสายส งไฟฟ า
พารามิเตอรและแบบจําลองของสายเคเบิ้ล และพื้นฐานการคํานวณโหลดโฟวลแบบตางๆ
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มคอ.2
วฟ.349 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
EE.349 Electric Power System Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา วฟ.347 ระบบไฟฟากําลัง
การทํ างานอย างประหยัดของระบบไฟฟากํ าลัง การควบคุ มแรงดัน ไฟฟ าในระบบไฟฟ ากํ าลั ง
พื้นฐานการคํานวณความผิดพรองแบบตางๆ องคประกอบสมมาตร การวิเคราะหความผิดพรองแบบสมมาตร
การวิเคราะหความผิดพรองแบบไมสมมาตรในระบบไฟฟากําลัง การคํานวณโหลดโฟวลและวิเคราะหโดย
คอมพิ ว เตอร พื้ น ฐานการป อ งกั น ระบบไฟฟ า กํ า ลั ง เสถี ย รภาพของระบบไฟฟ า กํ า ลั ง การจั ด ลํ า ดั บ
ความสัมพันธของฉนวนไฟฟา และระบบดิน
วฟ.356 การเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับวิศวกรรมไฟฟา
3(2-3-5)
EE.356 Microcontroller Interfacing for Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาโครงสร างของระบบไมโครคอนโทรลเลอร ระบบบั ส ต างๆ การเขี ยนโปรแกรมในการ
ควบคุมระบบ การประยุ กต ใช งานไมโครคอนโทรลเลอรเพื่ อติ ดตอกับ อุป กรณ ภ ายนอกทางพอรต ขนาน
พอรต อนุ กรม และบัส ภายใน วิธีที่ใชในการควบคุ มอุป กรณ ภ ายนอกแบบอินเทอรัป ต โพลลิง การอ าง
ตํ า แหน ง แบบเที ย บหน ว ยความจํ า และเที ย บอิ น พุ ต เอาต พุ ต ปฎิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การใช ง าน
ไมโครคอนโทรลเลอร
วฟ.361 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
EE.361 Power Electronics Laboratory

1(0-3-1)

วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.341 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
ทําการทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขออิเล็กทรอนิกสกําลัง
วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(3-0-6)
EE.390 Electrical Machines 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็กไฟฟา และการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟา พลังงานและพลังงาน
รวมในวงจรแมเหล็ก หลักการของเครื่องจักรกลแบบหมุน ทฤษฎีและการวิเคราะหหมอแปลงเฟสเดียวและ
สามเฟส หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็ว
รอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
วฟ.391 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
EE.391 Electrical Machines Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
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1(0-3-1)

มคอ.2
วฟ.392 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(3-0-6)
EE.392 Electrical Machines 2
วิชาบังคับกอน : สอบผานวิชา วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
โครงสรางของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบ
เหนี่ยวนําเฟสเดียวและสามเฟส หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส วิธีการเริ่มเดิน
มอเตอรเหนี่ยวนําแบบสามเฟสและมอเตอรซิงโครนัส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา
วฟ.393 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
EE.393 Control Systems
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบกับวิชา คณ.208 แคลคูลัส 3
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุม ฟงกชันถายโอน การจําลองระบบในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ แบบจําลองทางพลวัตและผลตอบสนองของระบบพลวัต ระบบอันดั บหนึ่งและระบบ
อันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด การควบคุมแบบปอนกลับและความไว ชนิดของตัว
ควบคุมแบบปอนกลับ รูปแบบและเงื่อนไขเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
EE.394 Control Systems Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.393 ระบบควบคุม
การใชงานและโครงสรางของโปรแกรมที่ใชในการจําลอง การแกสมการเมตริก การจําลองระบบ
ควบคุมแบบลูปปดและแบบลูปเปด การหาคําตอบของฟงกชันถายโอน การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ควบคุมทางเวลาและความถี่ ดวยเทคนิคพล็อตทางเดินราก โบดพล็อต การวิเคราะหหาเสถียรภาพของระบบ
วฟ.431 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
EE.431 Power System Protection
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3(3-0-6)

หลั ก การเบื้ อ งต น ของการป อ งกั น ระบบกํ า ลั ง หม อ แปลงเครื่ อ งมื อ วั ด และตั ว แปลง และ
อุปกรณระบบปองกัน การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองตอลงดิน การปองกันโดยการวัดผลตาง
การปองกันสายสงโดยการใชรีเลยวัดระยะทาง และไพลอตรีเลย การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง
การปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา การปองกันในเขตบัส ระบบศูนยสั่งการรวม การควบคุมและเฝาดูการสงจาย
และการปองกันระบบไฟฟา อุปกรณปองกันแบบดิจิทัลเบื้องตน
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มคอ.2
วฟ.432 ปฎิบัตกิ ารปองกันระบบไฟฟากําลัง
1(0-3-1)
EE.432 Power System Protection Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.431 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
ปฎิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา วฟ.431 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
EE.433 High Voltage Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3(3-0-6)

การใชไฟฟาแรงสูงในระบบกําลังและแรงดันเกินในระบบกําลัง การกําเนิดไฟฟาแรงสูงเพื่อการ
ทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเกิดเบรกดาวนใน
ไดอิเล็กตริกที่เปนกาซ ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟาแรงสูง ฟาผาและการปองกัน การ
ประสานสัมพันธฉนวน
3(3-0-6)
วฟ.438 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย
EE.438 Power Plant and Substation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาเสนโคงโหลด โรงจักรไฟฟาพลังงานดีเซล โรงจักรไฟฟาพลังงานไอน้ํา โรงจักรไฟฟา
พลังงานแกส โรงจักรไฟฟาพลังงานความรอนรวม โรงจักรไฟฟาพลังน้ํา โรงจักรไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
แหลงกําเนิดพลังงานหมุนเวียน สถานีไฟฟายอยแบบตางๆ บริภัณฑในสถานีไฟฟายอย โครงสรางของสถานี
ไฟฟายอย ระบบสถานีไฟฟายอยอัตโนมัติ การปองกันฟาผาสําหรับสถานีไฟฟายอย และระบบการตอลงดิน
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม
EE.470 Engineering Project Study

1(0-3-1)

วิชาบังคับกอน : สอบผาน วฟ.317 สัมมนาและรายงาน
นักศึกษาแตละกลุมโครงงาน จะตองสรรหาอาจารยที่ปรึกษาตามกลุมวิชาที่สนใจ เพื่อเสนอ
หัวขอโครงงาน จากนั้นกลุมนักศึกษาจะตองศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน ศึกษาความรูพื้นฐานที่
เกี่ ยวข องรวมทั้ งสื บ ค น ภู มิห ลั งของงานที่ เกี่ ย วข องกั บ โครงงาน
ทํ าการวางแผนการวิจั ย และพั ฒ นา
โครงงานดังกลาว พิ จารณาประโยชนที่คาดวาจะไดรับเมื่อโครงงานสําเร็จ และจะตองทํารายงานความ
คืบหนาของโครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชากําหนด ทั้งนี้หัวขอโครงงานจะตองสอดคลองกับกลุมวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนดวย มีการประมวลผลดวยขบวนการสอบปากเปลา
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มคอ.2
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม
3(0-9-3)
EE.471 Engineering Project
วิชาบังคับกอน : สอบผาน วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม
ทําการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวขอที่ไดเสนอไวใน วฟ.470 การศึกษาโครงงาน
วิศวกรรม เพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีการประมวลผลดวยขบวนการสอบปากเปลา และจะตอง
จัดสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
วฟ.490 การฝกงานวิศวกรรม
0(0-40-0)
EE.490 Engineering Training
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การฝกงานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
โดยนักศึกษาตองสงรายงานการฝกงานและหนวยงานสงใบแสดงผลการประเมินตามแบบที่คณะฯกําหนด
โดยมีการประเมินผล เปนผาน (S) และไมผาน (U)
ค) กลุมวิชาชีพเลือก
วฟ.320 วิศวกรรมสองสวาง
EE.320 Illumination Engineering

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
คุณสมบัติทางการออกแบบวงแสง แสงและการมองเห็น การวัดแสง ควบคุมแสง แหลงกําเนิด
แสง คาความเขมแสง คาความสองสวาง การกําหนดการสองสวางภายในอาคาร คาการคํานวณดรรชนีแสงจา
การคํานวณการสองสวางนอกอาคาร
วฟ.343 การจัดการและอนุรักษพลังงาน
3(3-0-6)
EE.343 Energy Conservation and Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการเบื้องตนในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หลักการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการโหลด กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน การจัดการและการวิเคราะหพลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ปจจัยทางดานเทคนิค
ที่จะทําให เกิดการใชพลังงานอยางมีป ระสิทธิภาพในระบบแสงสวาง การทํ าความรอน การระบายอากาศ
ระบบปรับอากาศและทําความเย็น มอเตอรในอุตสาหกรรม แหลงกําเนิดพลังงานรวม การอนุรักษพลังงาน
และการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร
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วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
EE.353 Renewable Energy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนะนําเกี่ยวกับระบบของพลังงาน และแหล งพลังงานหมุน เวียน ศักยภาพของแหลงพลังงาน
หมุนเวียน ความแตกตางของพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานกาซชีวมวล พลังงานจากขยะ พลังงาน
คลื่น เซลลเชื้อเพลิง และการเก็บพลังงาน กฎหมาย ขอกําหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน ดาน
เศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
วฟ.439 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา
EE.439 Selected Topics in Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หัวขอเรื่องที่นาสนใจ ซึ่งอาจเปนทฤษฎี หรือนวัตกรรมใหม ในสาขาตางๆ ดานวิศวกรรมไฟฟา
ในชวงเวลาปจจุบัน
วฟ.440 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา
EE.440 Special Problems in Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและปฏิบัติการปญหาเฉพาะอยางทางดานวิศวกรรมไฟฟา

3(2-3-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตตองไมซ้ําซอน
กับวิชาในแผนการศึกษา และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต หรือนักศึกษาอาจเลือก
เรียนรายวิชาอื่นๆที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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3.2. ชื่อ สกุล คุณวุฒิและตําแหนงของอาจารย
3.2.1 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 รศ.ศุลี บรรจงจิตร
3-1006-03389-33-7
2 รศ.ดร.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ
5-1999-00018-66-4

-

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถานที่ทํางาน
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ขาราชการบํานาญ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
D.Eng.(Electrical Engineering) เจาคุณทหารลาดกระบัง

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได
กําหนดรายวิชาการฝกงานวิศวกรรม อยูในกลุมวิชาชีพบังคับ เปนการเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟาจากสถานประกอบการ และมีความเขาใจใน
การเรียนรูทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยีเครื่องมือและ
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการ
ได
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
เรียนวิชาการฝกงานวิศวกรรม ในภาคฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาการฝกงานวิศวกรรมจัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยสามารถออกแบบ
และมีการสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนใหมีการคนควาพัฒนา เพื่อการสรางสรรคผลงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟา โดยมีผูเขารวม โครงการ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให
ไดตามเวลาที่กําหนด
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงการมีการเสนอหัวขอที่นักศึกษาสนใจประกอบดวย จุดประสงค และขอบเขต วิธีการที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ มีการคนควา วิเคราะห พัฒนาเพื่อการสรางสรรคดวยตนเอง
ใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมคือทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถใชภาษาเขียนและภาษาพูด
สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแกไขปญหาดานวิศวกรรมไฟฟา มีความเชี่ยวชาญใน
การใชเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการศึกษาโครงงานวิศวกรรมและโครงงานวิศวกรรม รวมไปถึง
วิธีการนําเสนอ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่1-2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 4 หนวยกิต ประกอบดวย รายวิชา วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1 หนวยกิต
และรายวิชา วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรียนวิชาการศึกษาโครงงานวิศวกรรมใน ภาคเรียนที่1 ของปการศึกษาที่4 เพื่อ
เสนอหั วขอในรูป แบบที่นั กศึกษาสนใจ มี การคน ควา ทดลอง รวบรวม วิเคราะห ขอมูล และการเขีย น
โครงการ จัดเตรียมอาจารยใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล มีการ จัดเตรียมกรรมการสอบกลุมละไมนอยกวา
3 คน สวนในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 จัดการเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมโดยทําการศึกษา
ทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวขอที่ไดนําเสนอไวแลว เพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งจะมีการ
ประมวลผลด วยขบวนการสอบปากเปล า และจะตอ งจัด สงปริญ ญานิ พ นธฉบั บ สมบู ร ณ เมื่อ สิ้น สุด ภาค
การศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการจัดทําโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอขั้นตอนและ
วิธีการทํางานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุมละไมนอยกวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. คิดเปน ทําเปน มีความคิด - ตองมี วิช าที่บู รณาการ องค ความรูที่ได ศึกษามา (อาทิ วิช าโครงงาน
ริเริ่มสรางสรรค และสามารถ วิศวกรรม) ในการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง ตาม
เลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง
ขอกําหนดของโจทยปญหาที่ไดรับ
สรางสรรค
2. มีทักษะดีเยี่ยมในการใช
- ตองมีวิชาบังคับของหลักสูตรเปนพื้นฐานและจัดทําโครงการแขงขันการ
โปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะ
ใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป โดยเปนไปตามเงื่อนไขการใชในงานจริงทาง
ทางดานวิศวกรรม
วิศวกรรม
2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
ก) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย สุจริต อยางมีศักดิ์ศรี
(2) ใชหลักคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิตใหมีความสุข
(3) พัฒนาตน ครอบครัวและสังคม ดวยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(5) ตระหนักและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผูสอนเปนแบบอยางที่ดี (Role model)
(2) การจัดสิ่ งแวดลอมที่ดี ใช Contract system พูดคุย วางระเบีย บขอตกลง
ตางๆ การเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในชั้นเรียน
(3) การสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case study) การเรียนรูจากตัวแบบที่ดี
(4) การจัดกิจกรรม โดยใชเอกสารและสื่อตางๆ ฝกการใชเหตุผลเชิงคุณธรรม
จริยธรรม ฝกคิดวิเคราะห สะทอนประสบการณและการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม
(5) การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม – ตอบ การอภิปรายรวมกันผูเรียน
ไดลงมือทํา (Learning by Doing) การคิดวิเคราะหดวยเทคนิคแผนผังมโนทัศน (Concept mapping)
และแผนผั งความคิ ด (Mind mapping) การใชปญ หาเปน ฐาน( Problem based) และการเลาเรื่อง
(Story Telling)
(6) การฝกทักษะการเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study)
(7) การสอนโดยใช โ ครงงานเป น ฐาน (Project based) และเรี ย นรู ผ า นการ
มอบหมายงาน เชน การทําโครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน
(8) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณจําลอง (Simulation)
(9) กิจกรรมบันทึกความดี และการเสริมสราง Self- Reflection
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ค) วิธีการวัดและประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสังเกตพฤติกรรมปฏิสัมพันธในชั้นเรียน การเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ
(2) การบันทึกเวลาการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
(3) การตรวจใบงาน และผลงานของนักศึกษา
(4) การประเมินจากรายงาน ผลงาน ใบงานของนักศึกษา
(5) การประเมินจากกิจกรรมโครงงานของนักศึกษา
2) ดานความรู
ก) ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรอบรู และเปนผูใฝรู
(2) มีความรูความเขาใจหลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป
(3) ตระหนั กถึ งความแตกตางของธรรมชาติมนุษยและสามารถดําเนิน วิถีชีวิตใน
สังคม อยางเปนสุข
ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การบรรยาย การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม – ตอบ การอภิปราย
ร ว มกั น ผู เ รี ย นได ล งมื อ ทํ า (Learning by Doing) การระดมสมอง (Brain Storming) การคิ ด
วิเคราะห ด ว ยเทคนิ คแผนผั งมโนทั ศ น (Concept mapping) และแผนผั งความคิ ด (Mind mapping)
การใชปญหาเปนฐาน ( Problem based) กรณีศึกษา (Case Study) และการเลาเรื่อง (Story Telling)
โดยมุงการคิด วิเคราะห วิพากษ ประเด็นปญหารวมกันและเสนอแนวทางแกปญหาอยางสรางสรรค
(2) การฝกทักษะการสืบคนขอมูล ทักษะการเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง (Self Study)
(3) การสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project based) การสอนโดยใชการวิจัย
เปนฐาน (Research based) และเรียนรูผานการมอบหมายงาน เชน การทําโครงการ การศึกษาตัว
แบบชุมชน
(4) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณจําลอง (Simulation)
ค) วิธีการวัดและประเมินผลดานความรู
(1) การทดสอบ (ตามวัตถุประสงคการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู)
(2) การประเมินจากรายงาน ผลงาน ใบงานของนักศึกษา
(3) การประเมินจากกิจกรรมโครงการของนักศึกษา
(4) การประเมินจากปฏิสัมพันธภายในชั้นเรียน
3) ดานทักษะทางปญญา
ก) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถสรุปประเด็นปญหาตางๆ ที่ซับซอนไดอยางเปนระบบ และมุงมั่นแกไข
ปญหาจนเกิดความสําเร็จ
(2) ใชจินตนาการและหาแนวทางแกปญหาไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา ในทุกสถานการณอยาง
สรางสรรค
(4) ประยุกตการคิดเชิงเหตุผลและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
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ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานทักษะทางปญญา
(1) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณจําลอง (Simulation) เรียนรู
บทบาทความเปนผูนําและผูตาม
(2) การนําเสนอกรณีศึกษา (Case study)
(3) การใชสถานการณที่เปนปจจุบัน (Current Issue) จากสื่อตางๆ การอภิปราย
และวิเคราะหบทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาทั้งตอตนเองและตอสังคม
(4) การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research based)
(5) การใชปญหาเปนฐาน ( Problem based)
(6) กิจกรรมเรียนรูนอกสถานที่เรียนรูจากประสบการณผานชุมชน
(7) กิจกรรมกลุม (Group work)โดยผานการทํารายงาน การทําโครงการตางๆ เชน
โครงการพัฒนาการเรียนรูรายวิชา
ค) วิธีการวัดและประเมินผลดานทักษะทางปญญา
(1) การประเมินจากกิจกรรม ใบงาน /ผลงาน / รายงาน ตามวัตถุประสงคของแต
ละหนวยการเรียนรู
(2) การสังเกตพฤติกรรม ระหวางการทํากิจกรรมในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธของผูเรียน
(3) การบันทึกเขาชั้นเรียน สงงานตามกําหนดและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
(4) การประเมินจากการนําเสนอ และการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์โครงการ
(5) การประเมินจากกิจกรรมตางๆ
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เขาใจตนเอง และปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบทบาท และหนาที่ดวยความมุงมั่น
สูงาน และอดทน
(2) ตระหนั ก เห็ น คุณ คา และเคารพสิทธิเสรีภ าพ ความเสมอภาคของความเป น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(3) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะตอสังคม
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
(1) การสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project based) และเรียนรูผานการมอบ
หมายงาน เชน การทําโครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน
(2) กิจกรรมกลุม (Group work) และการระดมสมอง (Brain Storming)
(3) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณจําลอง (Simulation)
(4) การจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรูรายวิชาฯ
ค) วิธีการวัด และประเมิน ผลด านทั กษะความสัมพั น ธระหวางบุ คคล และความ
รับผิดชอบ
(1) การประเมินจากกิจกรรม ใบงาน / ผลงาน / รายงาน ตามวัตถุประสงคของแต
ละหนวยการเรียนรู
(2) การประเมินจากการนําเสนอหนาชั้นเรียน (Presentation)
(3) การสังเกตและการประเมินจากปฏิสัมพันธในชั้นเรียน
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สารสนเทศ

สรางสรรค

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) เปนนักปฏิบตั ิอยางสรางสรรคเชิงนวัตกรรม
(3) สามารถใชภ าษาไทยและ/หรือภาษาต างประเทศได อยางมีป ระสิทธิภาพและ

(4) มีสามารถสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค
ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Learning by Doing)
(2) การสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project based)
(3) กิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจ และการใหแรงเสริมขอมูลปอนกลับแกผูเรียนอยาง
เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทักษะและติดตามผลการพัฒนา
(4) บทบาทสมมติ (Role Play) สถานการณ จํ าลอง (Simulation) และ การเล า
เรื่อง (Story Telling)
(5) การจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู
(6) ผูสอนเปนแบบอยางที่ดี (Role model)
ค) วิธีการวัดและประเมินผลดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินคุณภาพของผลงานของนักศึกษาจากการทําแบบฝกหัด การทํา
ใบงาน โครงงาน และสื่อสรางสรรค
(2) การประเมินจากการนําเสนอ การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(3) การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษา การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการ
ติดตอกับผูสอนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การเขารวมกิจกรรมตางๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) คุณธรรม จริยธรรม
ก) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัยตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัด แยง ตามลํ าดับ ความสําคั ญ เคารพสิ ทธิ และรับ ฟ งความคิ ดเห็ น ของผูอื่น รวมทั้ งเคารพในคุณ คาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอ
บุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแต อดีตจนถึงปจจุบัน
ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การ
ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กําหนดหรือไดตกลงกันไว มีการปลูกฝงความรับผิดชอบใหนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา
(2) การสงงานตามกําหนดเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยฯ
(3) ฝกนักศึกษาใหมีภาวะความเปนผูนํา การทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของ
การเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบานของผูอื่น
(4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน แกสวนรวม และเสียสละ
ค) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัย และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(5) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโอกาสตางๆ
2) ความรู
ก) ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้ น ฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่ อ ประยุ ก ต ใช กั บ งานทางด านวิ ศ วกรรมศาสตรที่ เกี่ ย วขอ งและการสร าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งดานเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือ เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได
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ความรู

ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองค

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(3) ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจําลอง
(4) ใชวิธีการสอนแบบวิจัยเปนฐาน
(5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
ค) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3) ทักษะทางปญญา
ก) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอน
เพื่อ ใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการ และความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของ ไดอยาง
เหมาะสม ในการพัฒนาดานนวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(2) มอบหมายงานดานโครงงาน โดยใชหลักการวิจัย
(3) การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน
ค) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
(2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
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4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางภาษาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษา ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขา วิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ทั้ง
สวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหา สถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู ทั้งของตนเองและ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและ ผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสาน
งานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณโดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
(2) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออก และเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
และเสวนางานที่มอบหมายที่ใหคนควา
(3) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming ) เพื่อ
ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
(4) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ค) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ โดยใชการประเมินดังนี้
(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
(2) ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะพรอมทําการบันทึก
พฤติกรรมเปนรายบุคคล
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
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สารสนเทศ

5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

(1) มีทักษะการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย โดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
ข) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ
ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จําลองและสถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ที่สามารถประยุกตใช ในหองปฏิบัติการ
(2) สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง และ
ใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
ค) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ โดยใชทฤษฎี และการเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของทางวิศวกรรมศาสตร
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผล
ในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum mapping) ผลการ
เรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
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ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ผลการเรียนรู/
รายวิชาศึกษาทั่วไป

ศท.108 วิถีภาษาไทยรวมสมัย
ศท.109 สุนทรียทางการฟงและการพูดภาษาไทย
ศท.160 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
ศท.161 ภาษาและวัฒนธรรมพมา
ศท.162 ภาษาและวัฒนธรรม เวียดนาม
ศท.163 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ศท.164 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
ศท.165 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ศท.166 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
ศท.167 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
ศท.213 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ในองคกร
ศท.214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองคกร

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลุมวิชาสังคมศาสตร

ศท.122 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
ศท.124 เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
ศท.125 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
ศท.126 กระบวนการกลุมและเทคนิคการทํางานเปนทีม
ศท.127 หลักเศรษฐศาสตรอิสลาม
ศท.128 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม
ศท.129 พลเมืองกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ศท.221 พลวัตการยายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ผลการเรียนรู/
รายวิชาศึกษาทั่วไป

กลุมวิชามนุษยศาสตร

ศท.132 การคิดกับคนรุนใหม
ศท.133 ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย
ศท.134 ประวัติศาสตรไทยและความเปนชาติไทย
ศท.135 มรดกไทยและภูมปิ ญญาไทย
ศท.136 สุนทรียศาสตร
ศท.137 ดนตรีกับมนุษยชาติ
ศท.138 ศิลปะกับมนุษยชาติ
ศท.139 หลักการอิสลามเบื้องตน
ศท.231 พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย
ศท.232 อารยธรรมโลก
ศท.233 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ศท.234 คติชนเพื่อชีวิต

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ศท.140 การประยุกตสถิติในชีวิตประจําวัน
ศท.143 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน
ศท.144 สุขภาพเพื่อชีวติ
ศท.145 การประยุกตใชฟสิกสในชีวิตประจําวัน
ศท.146 เคมีกับการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ศท.147 วิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร
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ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ผลการเรียนรู/
รายวิชาศึกษาทั่วไป

ศท.148 การเสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลุมวิชาพลานามัย

(เลือกเรียน ไมซ้ํากับวิชาทีเ่ รียนไปแลว)
ศท.152 กิจกรรมนันทนาการ
ศท.153 ศิลปะปองกันตัว
ศท.155 ลีลาศ
ศท.156 โบวลิ่ง
ศท.157 วายน้ํา
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รายวิชา
ข) กลุมวิชาชีพบังคับ
วฟ.218 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
วฟ.225 วงจรไฟฟา
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟา
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
วฟ.232 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน
วฟ.334 สนามแมเหล็กไฟฟา
วฟ.336 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟา
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกสกําลัง

1. คุณธรรม จริยธรรม
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5

1

O • O

O

•
•
O •
•
•
O •
•
O •
•
•
•
•
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3. ทักษะทางปญญา
5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

O • O O • • O O O O •
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- 61 -

5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

• O O O O •
• O • O O O
O O O O
•
• O O O •
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O • • O • O
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•
•
• • O O O •
• O O O O •
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มคอ.2

รายวิชา
ข) กลุมวิชาชีพบังคับ(ตอ)
วฟ.347 ระบบไฟฟากําลัง
วฟ.349 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
วฟ.356 การเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร
สําหรับวิศวกรรมไฟฟา
วฟ.361 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
วฟ.391 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
วฟ.392 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
วฟ.393 ระบบควบคุม
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม
วฟ.431 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
วฟ.432 ปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟากําลัง
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

2. ความรู
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3. ทักษะทางปญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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