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หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
ชื8อเต็ม (ไทย)
:
ชื8อย่อ (ไทย)
:
ชื8อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื8อย่อ (อังกฤษ) :

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
Master of Engineering Program in Electrical Engineering

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Master of Engineering (Electrical Engineering)
M.Eng. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 38 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใช้
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ น ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที8สามารถใช้ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษได้ดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
ไม่มี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
สถานภาพของหลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรใหม่ ปี พ.ศ. 2555 และเริ8 มใช้หลัก สู ตรโดยเปิ ดสอน
ในภาคการศึกษาที8 1 ปี การศึกษา 2556 หลักสู ตรได้ผา่ นการเห็นชอบของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ดังนีN
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุม
ครัNงที8 10/2555 เมื8อวันที8 7 พฤศจิกายน 2555
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสู ตรในการประชุม ครัNงที8 11 /2555 เมื8อวันที8 28 พฤศจิกายน 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟ้ าในหน่วยงานราชการและเอกชน
(2) นักวิจยั นักวิชาการ หรื อผูเ้ ชี8ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
(3) อาจารย์ผสู ้ อนด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
(4) ผูจ้ ดั การโครงการ หรื อหัวหน้าหน่วยงานด้านวิศวกรรม
(5) ประกอบธุ รกิจส่ วนตัวที8เกี8ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
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9. ชื อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

สถาบัน

ปี
พ.ศ.

(1)

นายนัฐโชติ รักไทยเจริ ญชี พ อาจารย์ ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
3-1005-01399-90-2
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
นายณัฐพงศ์ พันธุนะ
อาจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
3-1006-00520-81-5
วศ.ม.(วิศวกรรมวัดคุม)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
อาจารย์ PhD (Electrical Power
นายพสิ ษฐ์ สุ วรรณภิงคาร
3-1020-01973-01-6
Engineering)
MSc (Electrical Power
Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Northumbria University

2553
2548
2554
2544
2554
2550
2539
2555

Northumbria University

2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2548

(2)

(3)

10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที8 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื8 อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทร. 02 9132424 โทรสาร 02 5859175 www.eng.rmutp.ac.th
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ เป็ นสิ8 งที8ตอ้ งนํามาพิจารณาในการจัดทําหลักสู ตรเพื8อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพัฒ นาของประเทศ ในปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี8 ย นแปลงทางเทคโนโลยี ใ นสาขา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ าอย่ า งต่ อ เนื8 อ ง นอกจากนีN ยัง มี ก ารเปลี8 ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมอาเซี ย น
จึงจําเป็ นต้องเตรี ยมพร้ อมให้ทนั ต่อการเปลี8 ยนแปลงของเทคโนโลยีไฟฟ้ าในอนาคต ดังนัNนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็ นมหาวิทยาลัยที8เน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงต้อง
สนองตอบต่ อความต้องการในการพัฒนาคนที8 สอดคล้องต่อความต้องการและสภาพสัง คมของประเทศ
ซึ8 ง มหาวิ ท ยาลัย จะเน้น บทบาททางด้า นการวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยี เพื8 อถ่ า ยทอด ในเรื8 องที8 จ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาชุ มชน และการพัฒนาของประเทศ เพื8 อให้ป ระเทศไทยสามารถพึ8ง ตนเองด้า น
เทคโนโลยีไ ด้ม ากขึN น ทางสาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าจึ ง ได้ดาํ เนิ น การจัด ทํา หลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า เพื8อให้นกั ศึกษามีความรู้ เฉพาะทางลึ กซึN งอย่างถ่องแท้มากยิ8งขึNน และมี
รายวิชาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าให้ทนั สมัยกับเทคโนโลยีที8พฒั นาอยูใ่ นขณะนีN โดยจะต้องมีเกณฑ์ไม่ต8าํ กว่า
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การด้วย
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจะมีความเกี8ยวเนื8 องกับการเปลี8ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
ที8 ก้าวหน้าขึN น โดยเฉพาะการเปลี8 ยนแปลงทางด้านสังคมอาเซี ยนจะมี ผลกระทบโดยตรงอย่างเห็ นได้ชัด
เพื8อลดผลกระทบต่อทางสังคมและวัฒนธรรมของมหาบัณฑิตที8สําเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตร ให้มีจิตสํานึ ก
ที8ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชี พ ดังนัNนมหาวิทยาลัยซึ8 งเป็ นสถาบันที8รวบรวมองค์ความรู ้ เพื8อการพัฒนาสังคม
โดยใช้องค์ความรู ้ที8มีมาใช้เพื8อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ซึ8 งบทบาทของสถาบันการศึกษาคือส่ งเสริ ม
และสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ การแสวงหาและการปฏิ บตั ิ ที8จะก่ อให้เกิ ดการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
ความสํานึก ค่านิยม ทัศนคติ ทักษะ บุคลิกภาพ และบรรทัดฐาน หรื อแบบแผนสําหรับยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ที8จะทําให้มนุ ษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคารพในสิ ทธิ และเสรี ภาพของกันและกันตลอดจนการปฏิ บตั ิต่อ
กันในฐานะเพื8อนมนุ ษย์ อันเป็ นพืNนฐานสําคัญต่อการพัฒนาสังคม จึงนับเป็ นโอกาสในการนําความรู ้ที8ได้
จากงานวิจยั มาสนับสนุ น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ8นของไทย และนํามาสร้ างผลิ ตภัณฑ์ใหม่ซ8 ึ งจะเป็ น
สิ นทรัพย์ทางปั ญญาที8สร้างมูลค่าทางสังคมได้
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกหรื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม
การวางแผนหลักสู ตรนีNจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรให้มีศกั ยภาพสู งและสามารถเปลี8 ย นแปลงตามกระแส
โลกาภิ ว ตั น์ได้ตามวิวฒั นาการของศาสตร์ ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า และรองรับการแข่งขันในระดับชาติ และ
นานาชาติ
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิ ต บุ ค ลากรทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าที8 มี ศ ัก ยภาพในการพัฒ นาประเทศและความพร้ อ มที8 จ ะ
ปฏิ บตั ิงานได้ทนั ทีทN งั ด้านวิชาการและวิชาชี พซึ8 งเป็ นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในการมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในระดับสากลในด้านเทคโนโลยีและการวิจยั
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืนในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีEทเปิี ดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสู ตรอืน
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทE ีเปิ ดสอนให้ สาขาวิชา/หลักสู ตรอืนต้ องมาเรี ยน
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า ที8มีความรู ้ ในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิจยั ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าที8 มีความเชี8 ยวชาญเทคโนโลยีที8มีคุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ8 งแวดล้อม
1.2 ความสํ าคัญ
เป็ นหลัก สู ตรช่ วยในการพัฒนา ส่ ง เสริ ม และสร้ า งองค์ค วามรู ้ ทางด้า นวิศ วกรรมไฟฟ้ าขัNนสู ง
เพื8อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี โดยการสร้างมหาบัณฑิตนักปฏิบตั ิให้
มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ8 งแวดล้อม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื8 อผลิ ตวิศวกรไฟฟ้ าที8 มี ความรู ้ ความสามารถในการค้นคว้าวิจยั และประกอบวิชาชี พทางด้าน
วิศวกรไฟฟ้ า ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
วิศวกรรมไฟฟ้ าสื8 อสาร และวิศวกรรมไฟฟ้ าทัว8 ไป โดยสามารถนําความรู ้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.2 เพื8อผลิตวิศวกรไฟฟ้ าที8มีความคิดริ เริ8 มในการทํางาน มีกิจนิ สัยในการค้นคว้า และปรับปรุ งตนเอง
ให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบตั ิงานด้วยหลักวิชาการ ที8มีการวางแผน
และควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ8 งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิi ในการทํางาน
1.3.3 เพื8 อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ระเบี ย บวิ นั ย ความซื8 อ สั ต ย์ สุ จริ ต มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์
ความขยันหมัน8 เพียรความสํานึก ในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที8และสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/เปลียนแปลง

กลยุทธ์

ปรับปรุ งหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ าให้มีมาตรฐาน
ตามที8 สกอ. กําหนด
ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลี8ยนแปลงของเทคโนโลยี

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพNืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล ที8ทนั สมัย
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ8าเสมอ
ติดตามความเปลี8ยนแปลงในความ
ต้องการของผูป้ ระกอบภาคธุรกิจ
และการพัฒนางานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ า

พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ
สอนและบริ การวิชาให้มี
ประสบการณ์จากการนําความรู ้
ทางการพัฒนางานอุตสาหกรรม
ไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอนให้ทาํ งานบริ การวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก
อาจารย์สายปฏิบตั ิการต้องมี
ใบรับรองวิชาชีพในสาขาวิชา
ที8สอนปฏิบตั ิ
ส่ งเสริ ม และสนับสนุนเงินทุน
วิจยั ที8เกี8ยวข้องกับด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ า
แบบสํารวจความต้องการของ
ครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การเรี ยน
การสอน
จัดซืN อให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ
สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอนให้ทาํ งานบริ การวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก

แผนพัฒนางานวิจยั ของอาจารย์

แผนพัฒนาครุ ภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน

พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอนและบริ การวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนํา
ความรู ้ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
ไปปฏิบตั ิงานจริ ง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีE
เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
รายงานผลความต้องการใช้
บัณฑิตของผูป้ ระกอบการ
รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีในด้าน
ทักษะความรู ้ ความสามารถใน
การทํางาน
ปริ มาณงานบริ การวิชาการ
การแลกเปลี8ยนอาจารย์
การฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน

จํานวนโครงการวิจยั
จํานวนบทความวิชาการหรื อ
บทความวิจยั
รายงานผลของแบบประเมินผล
ของความต้องการ
การจัดตัNงงบประมาณเพื8อทําการ
จัดซืN อครุ ภณ
ั ฑ์
ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ขึNนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
หากเปิ ดสอนให้กาํ หนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิต ในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที8 1
เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที8 2
เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผ้ ูเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก) หมวดที8 4 ข้อ 11 และมีคุณสมบัติ ดังนีN
(1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม หรื อสาขาเทียบเท่า ซึ8 งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
(2) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ผู้ประสงค์ เข้ าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้ องมีคุณสมบัติเพิมเติม ดังนีE
มีค่าระดับคะแนนเฉลี8ยไม่ต8าํ กว่า 3.50 จากระดับ 4.00 และผลงานวิชาการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการ
ระดับ นานาชาติ และ/หรื อในการประชุ ม ทางวิช าการที8 มี รายงานการประชุ ม วิชาการระดับ นานาชาติ
(Proceedings) จํานวน 1 เรื8 องขึNนไป ทัNงนีN วารสารวิชาการและรายงานการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ
ข้า งต้น ต้อ งเป็ นที8 ย อมรั บ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ า หรื อเป็ นวารสารที8 ยอมรั บตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูม้ ีคุณสมบัติไม่ตรงตามนีNให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
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2.3 การคัดเลือกเข้ าศึกษา
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที8คณะวิศวกรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกําหนด
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที8สมัครเข้าศึกษาในหลักสู ตรส่ วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั และการ
นําเสนอ ดังนัNนอาจต้องมอบหมายอาจารย์ที8ปรึ กษาพบนักศึกษาในการวางแผนการเรี ยน แนะนํานักศึกษา
ในการบริ หารหรื อจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม ตลอดหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
2.5 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.4
(1) จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้ าหมายชี วิต เทคนิ คการเรี ยนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลาที8เหมาะสม
(2) มอบหมายหน้าที8อาจารย์ที8ปรึ กษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที8สอดส่ องดูแล ตักเตือน ตลอด
ทัNงให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษา
(3) ให้ความรู ้กบั นักศึกษาเกี8ยวกับระเบียบวิธีการทําวิจยั สําหรับวิศวกรรมไฟฟ้ า และจัดกิจกรรม
สัมมนาเพื8อฝึ กการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ชัNนปี ที8 1
15
15
15
15
15
ชัNนปี ที8 2
15
15
15
15
รวม
15
30
30
30
30
คาดว่าจะจบการศึกษา
15
15
15
15
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2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย/บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ

ค่าบํารุ งการศึกษา

2556
180,000

2557
360,000

2558
360,000

2559
360,000

2560
360,000

ค่าลงทะเบียน

600,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

-

-

-

-

-

780,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2.7.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย/ บาท)
รายละเอี ยดการประมาณการค่ าใช้จ่ายหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิ ต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้ า เป็ นรายปี (หน่วย : บาท)
หมวด เงิน

ปี งบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (ไม่รวม 3)

150,000

300,000

300,000

300,000

300,000

-

-

100,000

100,000

100,000

156,000

312,000

312,000

312,000

312,000

486,000

792,000

892,000

892,000

892,000

200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

รวม (ก.) + (ข.)

686,000

1,092,000

1,192,000

1,192,000

1,192,000

จํานวนนักศึกษา

15

30

30

30

30

ก. งบดําเนินการ

3. ทุนการศึกษา
รายจ่ายของมหาวิทยาลัย
รวม ก.
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม ข.

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชัNนเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
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2.9 การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที8เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื8นมาก่อน เมื8อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนีNสามารถเทียบโอน
หน่ วยกิ ตได้ทN งั นีN เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 39 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาศึกษา รวมตลอดหลักสู ตร 38 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษาเป็ นหลัก สู ตรแบบเต็ม เวลา นักศึ ก ษาต้องใช้ระยะเวลาการศึ กษาตลอด
หลักสู ตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และต้องไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
ก. วิชาบังคับ
8 หน่วยกิต
ข. วิชาเลือกเฉพาะแขนง 15 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 8 ตัวหลัก 44-111-101 มีความหมายดังนีN
หลักที8 1 คณะ
(4 = คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
หลักที8 2 ระดับการศึกษา
(4 = ระดับปริ ญญาโท)
หลักที8 3 สาขาวิชา
(1 = สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า)
หลักที8 4 หมวดวิชา
(1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที8 5 กลุ่มวิชา
(0 = วิชาพืNนฐาน 1 = วิชาบังคับ 2 = วิทยานิพนธ์
3 = การค้นคว้าอิสระ 4 = วิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
5 = วิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและการวัดคุม
6 = วิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
หลักที8 6 ปี ที8ควรศึกษา
หลักที8 7 และ 8 เป็ นลําดับรายวิชา
- รหัสหน่ วยกิต
3(3-0-6) หมายถึง หน่วยกิต (ชัว8 โมงทฤษฎี-ชัว8 โมงปฏิบตั ิ-ชัว8 โมงศึกษาด้วยตนเอง)
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- รายวิชา
ก. วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื8อรายวิชา
44-111-101 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและแบบจําลอง
Numerical Analysis and Modeling
44-111-102 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับวิศวกรรมไฟฟ้ า
Research Methodology for Electrical Engineering
44-111-103 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
Seminar in Electrical Engineering 1
44-111-104 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
Seminar in Electrical Engineering 2

8

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

ข. วิชาเลือกเฉพาะ
1) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
รหัสวิชา
ชื8อรายวิชา
44-114-101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากําลังด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Analysis in Power Systems
44-114-102 การวางแผนระบบไฟฟ้ ากําลัง
Power System Planning
44-114-103 การประเมินค่าความน่าเชื8อถือของระบบไฟฟ้ ากําลัง
Reliability Assessment of Power Systems
44-114-104 พลศาสตร์ และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ ากําลัง
Power System Dynamic and Stability
44-114-105 เครื8 องจักรกลไฟฟ้ าขัNนสู ง
Advanced Electrical Machines
44-114-106 อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังขัNนสู ง
Advanced Power Electronics
44-114-107 การประสานสัมพันธ์การฉนวน
Insulation Coordination
44-114-108 การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากําลังขัNนสู ง
Advanced Power System Protection
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3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หน่ วยกิต

หน่วยกิต
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)

12
44-114-109 คุณภาพกําลังไฟฟ้ า
Power Quality
44-114-110 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
Selected Topics in Electrical Power Engineering
2) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและการวัดคุม
รหัสวิชา
ชื8อรายวิชา
44-115-101 ระบบควบคุมแบบกระจายส่ วน
Distributed Control System
44-115-102 ทรานสดิวเซอร์ ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Transducers
44-115-103 การมองเห็นของคอมพิวเตอร์
Computer Vision
44-115-104 กระบวนการประมวลสัญญาณแบบไม่ต่อเนื8อง
Discrete Signal Processing
44-115-105 คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก
Computer Graphics
44-115-106 การวัดและทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
Non Destructive Measurement and Testing
44-115-107 เครื อข่ายเซนเซอร์ และการรวมข้อมูล
Sensor Network and Data Fusion
44-115-108 วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
44-115-109 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบควมคุมและ
การวัดคุม
Selected Topics in Control System and
Instrumentation Engineering
3) แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
รหัสวิชา
ชื8อรายวิชา
44-116-101 การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั ขันสู ง
Advanced Digital Signal Processing

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

หน่วยกิต
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)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
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44-116-102 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าและการกระจายคลื"น
Electromagnetic Field and Wave Propagation
44-116-103 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ
Antenna Theory and Design
44-116-104 ระบบอัจฉริ ยะ
Intelligent Systems
44-116-105 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ าขัNนสู ง
Advanced Electromagnetics Engineering
44-116-106 โครงข่ายประสาทเทียม
Artificial Neural Networks
44-116-107 เครื อขายแบบไร้สายและเคลื8อนที8
Mobile and Wireless Networking
44-116-108 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ
Microwave Circuit and System Design
44-116-109 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
Selected Topics in Electronics and Telecommunication
Engineering
ค. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1
รหัสวิชา
44-112-101 วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2
รหัสวิชา
44-112-201 วิทยานิพนธ์
Thesis

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)

ชื8อรายวิชา

38
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
38 (0-0-114)

ชื8อรายวิชา

15
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
15 (0-0-45)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
(1) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 1
ปี ที 1 / ภาคการศึกษาที 1
44-112-101 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
8
8

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้ วยตัวเอง
24
24

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้ วยตัวเอง
30
30

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้ วยตัวเอง
30
30

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้ วยตัวเอง
30
30

ชัว8 โมง/สัปดาห์ = 24
ปี ที 1 / ภาคการศึกษาที 2
44-112-101 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
10
10
ชัว8 โมง/สัปดาห์ = 30

ปี ที 2 / ภาคการศึกษาที 1
04-112-501 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
10
10
ชัว8 โมง/สัปดาห์ = 30

ปี ที 2 / ภาคการศึกษาที 2
44-112-101 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
10
10
ชัว8 โมง/สัปดาห์ = 30
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(2) แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2
ปี ที 1 / ภาคการศึกษาที 1
หน่ วยกิต
44-111-101 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
3
แบบจําลอง
44-111-102 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้ า
44-111-103 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
44-XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
รวม

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้ วยตัวเอง
6

3

3

0

6

1
3
10

0
3
9

2
0
2

1
6
19

ทฤษฎี
0
3
3
3
9

ปฏิบัติ
2
0
0
0
2

ศึกษาด้ วยตัวเอง
1
6
6
6
19

ทฤษฎี
3
0
3

ปฏิบัติ
0
0
0

ศึกษาด้ วยตัวเอง
6
27
33

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้ วยตัวเอง
18
18

ชัว8 โมง/สัปดาห์ = 11
ปี ที 1 / ภาคการศึกษาที 2
44-111-104 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
44-XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
44-XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
44-XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
รวม

หน่ วยกิต
1
3
3
3
10

ชัว8 โมง/สัปดาห์ = 11
ปี ที 2 / ภาคการศึกษาที 1
44-XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
44-112-201 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
3
9
12
ชัว8 โมง/สัปดาห์ = 3

ปี ที 2 / ภาคการศึกษาที 2
44-112-201 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
6
6
ชัว8 โมง/สัปดาห์ = 18
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. วิชาบังคับ

8 หน่ วยกิต

44-111-101 การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขและแบบจําลอง
3(3-0-6)
Numerical Analysis and Modeling
การทําแบบจําลองและทดลองเลี ยนแบบ วิธีการเชิ งตัวเลขกับซอฟต์แวร์ ทางคณิ ตศาสตร์
วิธีการเชิงตัวเลขในพีชคณิ ตเชิงเส้น สมการที8ไม่เป็ นเชิ งเส้น การหาค่าเหมาะสมที8สุด การสอดแทรกค่า และ
การประมาณค่า อนุ พนั ธ์และปริ พนั ธ์เชิ งตัวเลข การหาคําตอบของสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ ตัวเลขสุ่ ม และ
การทดลองเลียนแบบ
Modeling and simulation; numerical methods and mathematical software; numerical linear
algebra; nonlinear equations; optimization; interpolation and approximation; numerical differentiation and
integration; numerical solution of differential equations; random numbers and simulation
44-111-102 ระเบียบวิธีวจิ ัยสํ าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Research Methodologiy for Electrical Engineering
กระบวนการระเบียบวิธีวิจยั เทคนิ คของการออกแบบ สถิติสําหรับงานวิจยั การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ และการนําเสนอผลการวิจยั
Methodology process; techniques for research design; statistics for research; academic
writing; and presentation of research results
44-111-103 สั มมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-2-1)
Seminar in Electrical Engineering 1
การค้นคว้าทางวิศวกรรมไฟฟ้ า วรรณกรรมปริ ทศั น์ การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทาง
วิชาการ การสังเคราะห์และการสรุ ป การเขียนงานทางวิชาการ การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที8สนใจทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ า
Research in electrical engineering; literature review; discussion and criticism on academic
articles; synthesis and conclusion ; academic writing; presentation and discussion on topics of interest in
electrical engineering

17
44-111-104 สั มมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1(0-2-1)
Seminar in Electrical Engineering 2
ค้นคว้าหัวข้อที8สนใจเพื8อทําวิทยานิ พนธ์ วรรณกรรมปริ ทศั น์ การเขียนเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
และการนําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
Research for topic of interest for thesis; literature review; writing of thesis proposal;
and presentation of thesis proposal
2. วิชาเลือกเฉพาะ

15 หน่ วยกิต

2.1 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
44-114-101 การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากําลังด้ วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Analysis in Power Systems
โครงสร้างของระบบไฟฟ้ ากําลัง การไหลของกําลังไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ ากําลัง การวิเคราะห์
กระแสลัดวงจร เศรษฐศาสตร์ ในการจ่ายโหลดของระบบไฟฟ้ ากําลัง และการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้ ากําลัง
โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Structure of power system; load flow in power system; short circuit analysis economic
dispatch of power system; and problem solving in power system using computer programs
44-114-102 การวางแผนระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
Power System Planning
การพยากรณ์โหลด การคํานวณความเชื8 อถื อได้ของระบบไฟฟ้ ากําลัง การจําลองการผลิ ต
ของระบบไฟฟ้ ากําลัง การวางแผนขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ า การวางแผนการผลิตไฟฟ้ า และการวางแผน
ระบบเครื อข่าย
Load forecasting; power system reliability calculation; power system probabilistic
production simulation; transmission system expansion planning; generation planning; and network
planning
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44-114-103 การประเมินค่ าความน่ าเชื อถือของระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
Reliability Assessment of Power Systems
ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น การจําลองโครงข่ายและการประเมินของระบบที8ง่าย การจําลอง
โครงข่ายและการประเมินของระบบที8ซบั ซ้อน การประเมินความพอเพียงในระบบผลิต การประเมินความ
พอเพียงในระบบร่ วมกัน และการประเมินความพอเพียงในระบบจําหน่าย
Probability theory; network modeling and evaluation of simple systems; network modeling
and evaluation of complex systems; generation system adequacy assessment; composite system adequacy
evaluation; and distribution system adequacy assessment
44-114-104 พลศาสตร์ และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3-0-6)
Power System Dynamic and Stability
เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ ากําลัง แบบจําลองของระบบไฟฟ้ ากําลัง การวิเคราะห์เสถียรภาพชัว8 ครู่
การวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณขนาดเล็ก การปรับปรุ งเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ ากําลัง เรโซแนนซ์ชนิ ด
ซับซิ งโครนัส การวิเคราะห์เสถียรภาพของแรงดันเชิงพลวัตและเชิงสถิต
Power system stability; model of power system; transient stability analysis; small signal
stability analysis; methods of improvement power system stabilizers; sub-synchronous resonance;
voltage stability static and dynamic analysis
44-114-105 เครืองจักรกลไฟฟ้าขัEนสู ง
3(3-0-6)
Advanced Electrical Machines
วงจรแปลงผันจ่ายกําลังไฟฟ้ าสําหรับเครื8 องจักรกลไฟฟ้ า การจ่ายกําลังไฟฟ้ าให้แกนเหล็ก
และโครงสร้างเหล็กสําหรับเครื8 องจักรกลไฟฟ้ า การลามิเนตผลกระทบของ ร่ องสล็อตระยะโพลพิต กฎการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ คุณสมบัติของเครื8 องจักรกล ความต้านทานแบบรั8วไหลส่ วนปฐมภูมิและทุติยภูมิของ
เครื8 องจักรกลไฟฟ้ ากระแสสลับ โรเตอร์ แบบกรง ระยะความยาวของช่องอากาศความผิดปรกติสองขัNว และ
การลัดวงจรของขดทางฝั8งทุติยภูมิ
Conventional and converter supplies for electrical machines; electrical distribution to core
magnatic and constructional irons for electrical machines; laminate effects of pole pitches; scaling laws for
mechanical properties; leakage resistance primary and secondary parts of ac machines; cage rotors;
air gap lengths two-pole abnormally; and short circuit secondary winding
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44-114-106 อิเล็กทรอนิกส์ กาํ ลังขัEนสู ง
3(3-0-6)
Advanced Power Electronics
เทคโนโลยีของอุปกรณ์ สารกึ8 งตัวนํากําลัง พัฒนาการของคอนเวอร์ เตอร์ กาํ ลังตํ8าและกําลังสู ง
เทคนิ ค พีดบั เบิ ลยูเอ็ม สมัยใหม่ วงจรกรองสัญญาณแบบแอกที ฟและพาสซี ฟ การสร้ างแบบจํา ลองและ
จําลองการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ ของระบบอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง การประยุกต์ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิ กส์
กําลังในเชิ งพาณิ ชย์ การออกแบบและการป้ องกันอิเล็กทรอนิ กส์ กาํ ลัง การเชื8 อมต่อระบบอิเล็กทรอนิ กส์
กําลังอย่างเหมาะสมที8สุด และการขับเคลื8อนมอเตอร์ขN นั สู ง
Power semiconductor technology; development of low and high power converters;
new PWM techniques; active and passive filter circuits, computer model and simulation of power
electronics system; power electronics system in commercial applications; power electronics design and
protection; optimization the utility interface with power electronics system and advanced motor drives
44-114-107 การประสานสั มพันธ์ การฉนวน
3(3-0-6)
Insulation Coordination
การกําหนดความแข็งแรงฉนวน ลักษณะสมบัติความแข็งแรงทางฉนวน แรงดันเกิน วาบฟ้ าผ่า
การป้ องกันสายส่ ง การป้ องกันสถานี ไฟฟ้ าย่อย คลื8นเคลื8อนที8 การวาบไฟย้อนกลับ อะเรสเตอร์ การประสาน
สัมพันธ์ทางฉนวนเพื8อกันฟ้ าผ่าของสถานี แรงดันเกินเหนี8ยวนํา และการออกแบบฉนวนของสาย
Insulation strength specification; insulation strength characteristics; over-voltage; lightning
flash; shielding of transmission lines; shielding of substations, traveling waves; back flash; arresters;
lightning insulation coordination of the station; induced over-voltage; and line insulation design
44-114-108 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังขัEนสู ง
3(3-0-6)
Advanced Power System Protection
การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากําลัง หลักการทํางานและคุ ณลักษณะของรี เลย์ ชนิ ดของรี เลย์ป้องกัน
การป้ องกันสายส่ งและสายป้ อน การป้ องกันเครื8 องจักรกลไฟฟ้ า การป้ องกันบัสบาร์ และการป้ องกันหม้อแปลง
Power system protection; operating principles and characteristics of relays; type of relays
protection; transmission line and feeder protections; electrical machinery protection; bus bar protection
and transformer protection
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44-114-109 คุณภาพกําลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Power Quality
ความหมายของคุณภาพกําลังไฟฟ้ า การควบคุมแรงดันไฟฟ้ า ฮาร์ มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ ากําลัง
การวัดค่าทางคุ ณภาพของไฟฟ้ ากําลังและการประเมินค่า การปรับปรุ งคุ ณภาพของไฟฟ้ ากําลัง การสมดุ ล
และไม่สมดุลของภาระไฟฟ้ า การชดเชยกําลังไฟฟ้ ารี แอกทีฟ เทคนิ คการออกแบบวงจรกรอง เงื8อนไขและ
การเลือกตัวกรอง
Meaning of power quality; voltage control; harmonics in power system; power quality
measurement and evaluation; effective improvement of power quality; balance and imbalance load;
reactive power compensation; filter design technique; condition and selection of filter
44-114-110 หัวข้ อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
Selected Topics in Electrical Power Engineering
เลือกหัวข้อที8น่าสนใจต่าง ๆ เกี8ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
Select topics of interest in the field of electrical power engineering
2.2 แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและการวัดคุม
44-115-101 ระบบควบคุมแบบกระจายส่ วน
Distributed Control System

3(3-0-6)

3(3-0-6)

พัฒนาการของเทคโนโลยีเครื8 องมือวัด อุปกรณ์และตัวตรวจจับสําหรับแรงดัน อุณหภูมิ ความชืNน
การไหล และอื8นๆ ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ ระบบจัดการโรงงาน ระบบการซ่ อมบํารุ ง รู ปแบบของระบบ
ควบคุ มแบบกระจายส่ วน สถานี ควบคุ มการทํางาน ระบบการสื8 อสารข้อมูลและบัสข้อมูล ระบบสํารองกรณี
ระบบหลักผิดปกติในการทํางาน และการประยุกต์ใช้งาน
Development of instrumentation technology; components and sensor/transducers for
pressure; temperature; humidity flow; etc; feedback control systems; plant management; maintenance
scheduling; configurations of Distributed Control System (DCS); interface units; control stations; data
communication systems and data bus; redundancy systems and applications
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44-115-102 ทรานสดิวเซอร์ ในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Transducers
อุปกรณ์สารกึ8งตัวนําแบบพิเศษต่างๆ อุปกรณ์ ตรวจจับอุณหภูมิ อุปกรณ์ ตรวจจับแสง การตรวจจับ
พฤติกรรมการหน่วงเวลา ตัวตรวจจับแบบเหนี8ยวนําและแบบประจุ วิธีการเลือกและกําหนดตัวตรวจจับอย่างถูกต้อง
ระบบโครงข่ายของตัวตรวจจับในงานควบคุ มการผลิ ต บทบาทของตัวตรวจจับ และเทคโนโลยีการควบคุ มในการ
ประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชN นั สู งของตัวตรวจจับและการประยุกต์ใช้ในงานการผลิต
Special solid state devices; temperature sensing devices; photo sensing devices; sensing of
delay actions; inductive and capacitive sensors; selection and implementation of the right sensors and
control; network of sensors for manufacturing control; roles of sensor and control technology in computer
integrated technology; and advanced sensor technology in manufacturing applications
44-115-103 การมองเห็นของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Vision
การแปลงสั ดส่ วนฉายเงา การมองเห็ นโดยกล้อ งสองตัว ระนาบภาพ การแปลงระนาบ
ของภาพ (ทางเรขาคณิ ต) พืNนฐานการประมวลผล การแปลงและการเก็บตัวอย่าง พืNนฐานการประมวลผล
การปรับปรุ งคุณภาพของภาพ การสร้างภาพกลับคืนมาใหม่และ การแปลงภาพ ภาพเคลื8อนไหวแบบจําลอง
การตรวจสอบ การแปลความหมายและการเข้าใจ และการวิเคราะห์ภาพ
Perspective-projective transforms; stereo visions; image plane-image plane (geometric)
transformations; early processing fundamentals; fundamentals-transform and samplings; processing
fundamentals-enhancements; restoration and conversion; image motion modeling; detection; interpretation
and understanding; and image analysis
44-115-104 กระบวนการประมวลสั ญญาณแบบไม่ ต่อเนือง
3(3-0-6)
Discrete Signal Processing
ระบบเชิ งเส้นที8ไม่ต่อเนื8 อง สัญญาณที8ไม่ต่อเนื8 อง สมการแตกต่างเชิ งเส้น การแปลงลาปลาซของ
สัญญาณที8ไม่ต่อเนื8 อง การแปลงแบบแซดและการแปลงกลับ ฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของพัลซ์ การส่ งจากระนาบเอส
ไปยังระนาบแซด เสถียรภาพและเฟสที8นอ้ ยที8สุด ความน่าเชื8 อถือทางกายภาพของ H(z) การออกแบบวงจรกรอง
ดิ จิทลั แบบย้อนกลับ เทคนิ คของ การไม่แปรเปลี8 ยนพัลซ์ การแปลงแบบไบลิ เนี ยร์ ของแซด และเทคนิ คของ
ขนาดกําลังสอง
Discrete linear systems; discrete signals; linear difference equations; Laplace transform of
discrete signals; Z-transform and is inverse; pulse transfer functions; mapping from S-plane to Z-plane;
stability and minimum phases; physical reliability of H(z); recursive digital filter design; pulse invariant
techniques; bilinear Z-transform; and square magnitude techniques
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44-115-105 คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
3(3-0-6)
Computer Graphics
ธาตุมูลทางคณิ ตศาสตร์ ของคอมพิวเตอร์ กราฟิ กสองมิติ แผนการจัดวางรู ปกราฟฟิ กสองมิติ
ในจุ ดที8 ส นใจ ธาตุ มู ล ทางคณิ ตศาสตร์ ข องคอมพิ วเตอร์ กราฟิ กสามมิ ติ ความลึ ก ของภาพที8 เห็ นแต่ ไ กล
แผนการจัดวางรู ปกราฟฟิ กสามมิติในจุดที8สนใจ การแสดงผล บนจอภาพแบบกราฟิ กสามมิติ เส้นที8มองไม่
เห็นและการขจัดผิวหน้า การมองเห็นของวัตถุชิNนเดียวในมุมแคบ การมองเห็นของวัตถุหลายชิNน เทคนิ คการ
ใช้มาค์ส อัลกอริ ธึมของปริ ภูมิภาพ แบบจําลองของการให้เงา การประยุกต์ใช้แบบจําลองของการให้เงา และ
การทําเอฟเฟ็ กแบบพิเศษ
Mathematical elements in 2-D computer graphics; viewport planning of 2-D graphics;
mathematical elements in 3-D computer graphics; viewing in three dimensions; perspective depth;
viewport planning for 3-D graphics; screen display of 3-D graphics; hidden line and surface removals;
visibility of single convex object; visibility of several objects; masking technique; image space algorithms;
shading model; applying shading model; and special effects
44-115-106 การวัดและทดสอบแบบไม่ ทําลาย
3(3-0-6)
Non Destructive Measurement and Testing
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้สําหรับขัNนตอนในการตรวจสอบชิNนงาน การประยุกต์ใช้ของการ
วัดและทดสอบวัสดุแบบไม่ทาํ ลายตัวอย่างในการควบคุ มคุ ณภาพในการผลิ ตการซ่ อมบํารุ ง ภาพความร้อน
อิ นฟราเรด การทดสอบด้วยวิธีคลื8 นอุ ล ตร้ า โซนิ ค อิ นฟราเรดสเปคโตสโกปีN การทดสอบด้วยวิธีกระแส
ไหลวน การทดสอบด้วยวิธีอนุ ภาคแม่เหล็ก การสอบเที ยบเครื8 องมื อวัดแบบไม่สัมผัส และความแม่นยํา
ในการวัด
Theory and application of inspection procedures; application of non-destructive testing of
materials for quality control and maintenance; infrared thermography; ultrasonic testing; infrared
spectroscopy; eddy current testing; magnetic particle testing; non contact instrument calibration; and
precision measurements
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44-115-107 เครือข่ ายเซนเซอร์ และการรวมข้ อมูล
3(3-0-6)
Sensor Network and Data Fusion
เซนเซอร์ แ ละข้อ มู ล การใช้เ ซนเซอร์ ห ลายตัว การประยุ ก ต์ ใ ช้ การหลอมรวมข้อ มู ล
ตัวแบบของการหลอมรวมข้อมูล โครงสร้างสถาปั ตยกรรมเซนเซอร์ การประมาณตัวกรองคามาน ระดับการ
ตัดสิ นใจในการหลอมรวม วิธีฐานความรู ้ ระบบการออกแบบปรับปรุ งเซ็นเซอร์ และการประยุกต์ใช้ระบบ
การหลอมรวมข้อมูล
Sensors and data; use of multiple sensors; fusion applications; data fusion model;
architectural of sensor; estimation kalman filtering; decision level of fusion; knowledge based approaches;
design of optimal sensor systems; and implementing data fusion system
44-115-108 วิศวกรรมหุ่นยนต์
3(3-0-6)
Robotic Engineering
หุ่ นยนต์ในอุ ตสาหกรรม การระบุ ตาํ แหน่ งและการเปลี8 ยนตําแหน่ งของแขนกล ทฤษฎี ของ
จาโครเบียน พลศาสตร์ ของแขนกล ระบบควบคุ มแขนกลเชิ งเส้น การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ในระบบการผลิ ตสมัยใหม่ การจําแนกประเภทและลักษณะของหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม ส่ วนประกอบและ
ระบบควบคุ ม การวิเคราะห์ ก ารเคลื8 อนที8 การควบคุ ม และเซนเซอร์ ที8 ใ ช้ก ับ หุ่ นยนต์ ปั ญญาประดิ ษ ฐ์
การออกแบบกับกลุ่มของเครื8 องจักร และการนําไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการผลิต
Industrial robot; positioning identification and robotic arm movement; speed and statistic
theory of Jacobean; dynamic of robotic arm; linear control of robotic arm; application industrial robotic
arm in modern manufacturing technology; identification and classification of industrial robot; movement
analysis; control; and sensor of robot; artificial intelligent; mechanical design; and application robot for
manufacturing industry
44-115-109 หัวข้ อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบควบคุมและการวัดคุม
3(3-0-6)
Selected Topics in Control System and Instrumentation Engineering
เลือกหัวข้อที8น่าสนใจต่าง ๆ เกี8ยวกับวิศวกรรมระบบควบคุมและการวัดคุม
Select topics of interest in the field of control system and instrumentation engineering
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2.3 แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
44-116-101 การประมวลผลสั ญญาณดิจิทลั ขัEนสู ง
3(3-0-6)
Advanced Digital Signal Processing
สัญญาณแบบเป็ นช่ วง ระบบอัลกอริ ธึมที8 มีประสิ ทธิ ภาพสําหรั บการออกแบบวงจรกรอง
สัญญาณแบบ IIR และ FIR การประมาณสเปคตรั ม การประมวลสัญญาณดิ จิทลั แบบหลายอัตราสุ่ ม
การประมวลสัญญาณดิ จิทลั แบบหลายเวฟเลท การประมวลสัญญาณดิ จิทลั แบบปรับตัวเอง และโครงข่าย
ประสาทเทียม
Discrete-time signals and systems; efficient algorithms for filter design IIR and FIR;
spectrum estimations; multirate digital signal processing wavelets; multi-dimensional digital signal
processing; adaptive digital signal processing and neural networks
44-116-102 สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลืน
3(3-0-6)
Electromagnetic Field and Wave Propagation
สมการของแมกช์ เ วล สมการคลื8 น และคลื8 น ระนาบ ธรรมชาติ ข องการกระจายคลื8 น
สนามเหนี8 ยวนําในพืNนดิ นอันเนื8 องมาจากคลื8 นผิวดิ น การกระจายของคลื8 นผ่านท้องฟ้ า การกระจายคลื8 น
ผ่านสิ8 งกีดขวางตามธรรมชาติ และการกระจายคลื8นที8ความถี8ต่าง ๆ
Maxwell’s equations; wave equation and plane waves; nature of wave propagation;
induced fields in the conduction ground due to surface waves; propagation of waves through the sky;
wave propagation through some natural obstacles; and propagation of waves frequencies
44-116-103 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Theory and Design
พารามิ เตอร์ ข องสายอากาศ หลักการแผ่คลื8 นของสายอากาศ สายอากาศแบบเส้ นลวด
สายอากาศแบบห่วงอาร์ เรย์ของสายอากาศแบบเส้นลวด สายอากาศไดโพลแบบช่วงความถี8กว้าง สายอากาศ
แบบคลื8นจรสายอากาศแบบไม่ขN ึนกับความถี8 สายอากาศแบบปากแตร สายอากาศแบบร่ อง สายอากาศแบบ
สะท้อนและแบบเลนซ์ การสังเคราะห์สายอากาศ และเทคนิคการวัดสายอากาศ
Antenna parameters; principle of antenna radiation. linear wire antennas; loop antennas;
arrays of wire antenna; broadband dipole antennas; traveling wave antennas; frequency independent
antennas; horn antennas; slot antennas; reflector and lens antennas; antenna synthesis and antenna
measurement techniques
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44-116-104 ระบบอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Intelligent Systems
แบบจําลองของนิ วรอน สถาปั ตยกรรมของข่ายงาน กระบวนการเรี ยนรู ้ มัลติเลเยอร์ เพอร์
เซ็บชัน8 ข่ายงานเรเดียลเบซิ สฟั งก์ชนั ข่ายงานโคโฮเน็น ขัNนตอนวิธีเชิ งพันธุ กรรมอย่างง่าย ตัวดําเนิ นการเชิ ง
พันธุ กรรมการหาค่าเหมาะสมที8 สุดแบบหลายจุ ดประสงค์โดยใช้ขN นั ตอนวิธีเชิ งพันธุ กรรม เซตฟั ชชี และ
ระบบฟัชชี แบบจําลองฟัชชีแมมดานิ และแบบจําลองฟัชชีทาคาชิ-ซูกิโน
Model of a neuron; architecture network; learning processes; multilayer perception;
radial-basis function network; kohonen network; simple genetic algorithm; genetic operators;
multi-objective optimization using a genetic algorithm; fuzzy sets and systems; mamdani fuzzy model;
and takagi-sugeno fuzzy model
44-116-105 วิศวกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้าขัEนสู ง
3(3-0-6)
Advanced Electromagnetics Engineering
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ า สมการคลื8น ทฤษฎีแรงดันไฟฟ้ า ขอบเขตสภาพเงื8อนไข ปริ มาณคลื8น
รู ปสี8 เหลียมผืนผ้า รู ปทรงกระบอก และทรงกลม โครงสร้ างทางความนําไฟฟ้ าและตัวนําชนิ ดไดอิเล็กตริ ก
การกระเจิงและการแผ่พลังงาน และแนะนําเทคนิคเชิงตัวเลข
Electromagnetic theory; wave equation; potential theory; boundary conditions; rectangular;
cylindrical and spherical wave functions; conducting and dielectric guiding structures; scattering and
radiation; and introduction to numerical techniques
44-116-106 โครงข่ ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Artificial Neural Networks
การจดจําและการเรี ยนรู ้ของสมองมนุษย์ โครงข่ายประสาทเทียมแบบมีการสอนและไม่มีการสอน
สถาปั ตยกรรมแบบจําลองโครงข่ายประสาทเที ยม โครงข่ายประสาทเทียมแบบชัNนเดี ยวและแบบหลายชัNน
อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้ การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม และการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียม
Recognition and learning of human brain; artificial neural network supervised and
unsupervised learning neural network; neural network architectures; single and multi-layer perceptron of
neural network; training algorithmsว neural networks design; and applications of artificial neural network
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44-116-107 เครือขายแบบไร้ สายและเคลือนที
3(3-0-6)
Mobile and Wireless Networking
การออกแบบและใช้งานโปรโตคอล การประยุกต์ใช้ในระบบการเครื อขายแบบไร้ สาย
ช่องสัญญาณ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล; และปั ญหาของระบบเครื อข่ายไร้สาย
Design and implementation of protocols; application of mobile and wireless network
system; channel; data access control; and problem of wireless network system
44-116-108 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Circuit and System Design
ทฤษฎีสารกึ8งตัวนําไมโครเวฟไดแก่ BJT, MESFET, MOSFET, Gunn และไดโอด ไมโครเวฟ
อื8น ๆ การประยุกต์ใช้ในวงจรขยายสัญญาณ วงจรออสซิ ลเลต วงจรมอดูเลต และวงจรผสมสัญญาณ พิจารณา
การออกแบบระบบไมโครเวฟ และการออกแบบการเชื8อมต่อไมโครเวฟ
Theory of microwave semiconductors; BJT; MESFET; MOSFET; Gunn and other
microwave diodes; applications in microwave amplifier; oscillator; modulator and mixer circuits;
microwave system design considerations; and microwave link design
44-116-109 หัวข้ อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
Selected Topics in Electronics and Telecommunications Engineering
เลือกหัวข้อที8น่าสนใจต่าง ๆ เกี8ยวกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Select topics of interest in the filed of electronic and telecommunications

3(3-0-6)
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3. วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
44-112-101 วิทยานิพนธ์
38(0-0-114)
Thesis
การดําเนิ นการวิจยั อันก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า โดยใช้เทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า และการเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์เพื8อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
Research investigation to acquire knowledge in electrical engineering using electrical
engineering technology; and thesis writing for academic publication
แผน ก แบบ ก 2
44-112-201 วิทยานิพนธ์
15(0-0-45)
Thesis
การดําเนิ นการวิจยั อันก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า โดยใช้เทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า และการเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์เพื8อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
Research investigation to acquire knowledge in electrical engineering using electrical
engineering technology; and thesis writing for academic publication
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3.2 ชื อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับที8
จากสถาบัน
ชื8อ-นามสกุล
ตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา/
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
วิชาเอก
พ.ศ.

1

นายนัฐโชติ รักไทยเจริ ญชี พ
3-1005-01399-90-2

อาจารย์

ปร.ด.

วศ.ม.

วศ.บ.

คอ.บ.

2

นายณัฐพงศ์ พันธุนะ
3-1006-00520-81-5

อาจารย์

วศ.ด.

วศ.ม.

วศ.บ.

3

นายพสิ ษฐ์ สุ วรรณภิงคาร
3-1020-01973-01-6

อาจารย์

PhD

MSc

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ. 2553
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ,
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร,
พ.ศ. 2554
วิศวกรรมไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์ ,
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2554
วิศวกรรมวัดคุม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ. 2550
วิศวกรรมไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,
พ.ศ. 2539
Electrical Power Northumbria
Engineering
University,
พ.ศ. 2555
Electrical Power Northumbria
Engineering
University,
พ.ศ. 2550
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี,
พ.ศ. 2548

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปี การศึกษา
2556

2557

2558

2559

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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ลําดับที8

4

5

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

ค.อ.ม.

ไฟฟ้ า

วศ.บ.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

ค.อ.ม.

ไฟฟ้ า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี,
พ.ศ.2553
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ.2537
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชี วศึกษา
วิทยาเขตเทเวศร์ ,
พ.ศ.2524
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี,
พ.ศ.2553
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ.2537
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,
พ.ศ.2545

ชื8อ-นามสกุล

ตําแหน่ง คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายโกศล นิ ธิโสภา
3-1007-00266-28-7

นายจริ นทร์ จุลวานิ ช
3-1006-02764-13-4

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปี การศึกษา
2556

2557

2558

2559

9

9

9

9

9

9

9

9
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3.2.2 อาจารย์ ผ้ ูสอนร่ วมในหลักสู ตร
ลําดับที8
ชื8อ-นามสกุล
ตําแหน่ง คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
1

2

นายกิจจา ลักษณ์อาํ นวยการ
ผูช้ ่วย
3-1016-00029-92-6
ศาสตราจารย์

นายมนัส บุญเทียรทอง
4-1602-00001-01-1

อาจารย์

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.บ.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์

ค.อ.ม

เทคโนโลยี
เทคนิ คศึกษา

วศ.บ.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
พ.ศ.2537
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,
พ.ศ.2527
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ.2542
มหาวิทยาลัยเอเซี ย
อาคเนย์,
พ.ศ.2536

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปี การศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

4

4

4

4
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับที8
ชื8อ-นามสกุล
ตําแหน่ง คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
1

2

3

นายฟูศกั ดิi ชี วสุ วิทย์
3-1009-01190-97-1

นายสมพร ศรี วฒั นพล
3-2299-00157-63-2

นายสุ วิทย์ อัจฉริ ยะเมต
3-2199-00133-15-6

รอง
ศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

D.Ing.

Automatique et
Traitement du
Signal

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

ปร.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

คอ.บ.

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

ปร.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

Ecole nationale
Superieure des
Telecommunication
Paris, France,
พ.ศ.2527
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ.2522
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ.2520
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ. 2546
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
พ.ศ.2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ,
พ.ศ. 2548
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2535

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่
ละปี การศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ลําดับที8

4

5

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

ปร.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ,
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ,
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ,
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ,
พ.ศ. 2542
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ,
พ.ศ. 2539

ชื8อ-นามสกุล

ตําแหน่ง คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายอรรถ พยอมหอม
3-1002-01635-80-5

นางสาวนาตยา คล้ายเรื อง
3-1201-00130-73-2

อาจารย์

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปี การศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6
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4. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการวิจยั สําหรับ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ต้องเป็ นหัวข้อที8เกี8ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้ ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนางาน
วิศวกรรมไฟฟ้ าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี รายงานวิทยาพินธ์ที8ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที8
หลักสู ตรกําหนดอย่างเคร่ งครัด ส่ วนหนึ8งของงานวิจยั ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติหรื อการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
หัวข้องานวิจยั จะเป็ นหัวข้อที8นกั ศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ8มเติมได้ สามารถแก้ไขปั ญหา
สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานวิจยั ได้ และ
มีขอบเขตงานวิจยั ที8สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาที8กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิ บาย หรื อแสดงถึงหลักการที8นาํ มาใช้ในการทํางานวิจยั โดยผ่านการสื8 อสารด้วย
ภาษาเขียนและภาษาพูดได้ มีความเชี8 ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีและเครื8 องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน
การทํางานวิจยั อย่างเป็ นระบบ
5.3 ช่ วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 เริ8 มลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ได้ ตัNงแต่ภาคการศึกษาที8 1 ของปี การศึกษาที8 1
จนกระทัง8 งานวิจยั เสร็ จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี
5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 เริ8 มลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ได้ ตัNงแต่ภาคการศึกษาที8 1 ของปี การศึกษาที8 2
จนกระทัง8 งานวิจยั เสร็ จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
ทําวิทยานิพนธ์ จํานวน 38 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ทําวิทยานิพนธ์ จํานวน 15 หน่วยกิต
5.5 ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สามารถลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ได้ตN งั แต่ภาคแรกที8เข้าศึกษา
และนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะลงทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์ได้เมื8อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ภาคการศึ กษาปกติ และจะต้องมีหน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 14 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วยวิชาบังคับ
8 หน่วยกิต วิชาเลือกเฉพาะแขนง 6 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี8ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
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(3) อาจารย์ที8ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
(4) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีผลงานที8เป็ นส่ วนหนึ8 งของวิทยานิ พนธ์ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ อย่างน้อย 2 บทความ และนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องมีผลงานที8เป็ นส่ วนหนึ8 งของวิทยานิ พนธ์
ได้รับ การตี พิ ม พ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1 บทความ โดยผลงานตี พิ มพ์ต้องเผยแพร่ ใ นการประชุ มวิช าการ
ระดับชาติหรื อนานาชาติที8มีเอกสารรวบรวมเล่มงานวิจยั หรื อวารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ ซึ8 ง
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรรับรอง หรื อเป็ นวารสารที8ยอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ต้องมีคุณสมบัติดงั นีN
2.1 มีหน่ วยกิ ตสะสมในรายวิชาบังคับ 8 หน่ วยกิ ต วิชาเลื อกเฉพาะแขนงไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี8ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2.2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามแผนการศึกษาที8ระบุในหลักสู ตร
2.3 ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศได้ระดับคะแนน S
2.4 ส่ วนหนึ8งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อกําหนดของหลักสู ตร
(3) การสอบวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และการสอบวิทยานิพนธ์ได้ระดับคะแนน P ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ
5.6 การเตรียมการ
การเตรี ยมการเพื8อทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยขัNนตอนดังนีN
5.6.1 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื8อปรึ กษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที8สนใจ
5.6.2 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที8ปรึ กษาพร้อมวางกรอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
5.6.3 นักศึกษาทําการศึกษารายวิชาที8เกี8 ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิ พนธ์ และทําการค้นคว้าเอกสาร
วิชาการที8เกี8ยวข้อง
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล ประกอบด้วย 3 ขัNนตอนดังต่อไปนีN
ขัNนตอนที8 1 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขัNนตอนที8 2 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ขัNนตอนที8 3 การสอบวิทยานิพนธ์
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านความรู ้และ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู ้ในวิชาชี พ เพื8อฝึ กทักษะการตีความหมาย
การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การสรุ ป การเขียนบทความเชิ งวิชาการ การสื8 อสารและ
การสื8 อสาร
เสนอผลงาน โดยสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื8องตลอดการศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
มีการส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม เทคนิ คสื8 อสารและการเสริ มสร้าง
มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที8 ดี ร ะหว่า งบุ ค คล รวมถึ ง การวางตัว ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ อย่า ง
เหมาะสมและเป็ นอิ ส ระโดยสอดแทรกเนืN อของรายวิ ช าในหลัก สู ตรและพัฒ นา
บุคคลิกภาพด้วยการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ ก่อนนักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
ด้านภาวะผูน้ าํ
- กําหนดให้มีรายวิชาซึ8 งนักศึกษาต้องทําโครงการเป็ นกลุ่มหรื อเดี8 ยว กําหนดให้ทุก
และความ
คนมีส่วนร่ วม ในการนําเสนอรายงาน เพื8อฝึ กทักษะภาวะผูน้ าํ ทางวิชาชีพที8ดี
รับผิดชอบ
- มอบหมายงานให้หมุนเวียนการเป็ นผูน้ าํ ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื8อฝึ กทักษะภาวะผูน้ าํ
ตลอดจนมีวนิ ยั ใน ในความรั บ ผิ ด ชอบด้า นวิ ช าชี พ กิ จ กรรมทางวิ ช าการควบคู่ ก ับ ด้า นสั ง คมและ
ตนเอง
วัฒนธรรม
-การสร้างวินยั ในตนเอง การบริ หารโครงการรายวิชา การตรงต่อเวลาความสมํ8าเสมอ
ในการพัฒนาผลการทํา งาน เสนอผลงาน การมี ส่ วนร่ วมโดยเสริ ม ทัก ษะในการ
อภิ ป ราย การแสดงความคิ ดเห็ นอย่า งมี เหตุ ผ ล จากการสั ม มนาระหว่า งศึ ก ษาใน
หลักสู ตร
จริ ยธรรม และ
- มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู ้ ที8 ลึ ก ซึN งถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม และข้อ กฎหมายที8
จรรยาบรรณ
เกี8ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี8ยวกับการพัฒนางานวิจยั ทางเทคโนโลยี
วิชาชีพ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึ กษาต้องมี คุณธรรม จริ ยธรรมเพื8อให้สามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื8 นในสังคมอย่าง
ราบรื8 น และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม อาจารย์ที8สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอนสอดแทรก เพื8อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ดังนีN
(1) เข้าใจวัฒนธรรมประเพณี ไทยอย่างดี ปฏิบตั ิงานในวิชาชี พวิศวกรรมไฟฟ้ าโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื8 อสัตย์สุจริ ต
(2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานที8ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานและสังคมที8มีผลต่อการดําเนินชีวติ และการปฏิบตั ิงาน
(3) มี ค วามสามารถวางแผนการปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งเป็ นระบบ ร่ วมคิ ด และรั บ ฟั ง
ข้ อ เสนอแนะจากผู ้ร่ วมงาน และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ8 งแวดล้อม จาก
การนําความรู ้ทางวิศวกรรมไปปฏิบตั ิงานได้
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ ในการประกอบวิชาชี พวิศวกรรมและนักวิชาการ
รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของตนเองและผูอ้ ื8น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื8อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัNน
เรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที8เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุ่มนัNนต้องฝึ กให้รู้หน้าที8ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่มมีความซื8 อสัตย์ โดยต้อง
ไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื8นเป็ นต้น นอกจากนีN อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื8 องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทัNงมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ นการตรงเวลาของนักศึ กษาในเรื8 อง การเข้าชัNนเรี ยน การส่ งงาน และการร่ วม
กิจกรรม
(2) ประเมิ น จากการมี วิ นัย และพร้ อ มเพรี ย งของนัก ศึ ก ษาในการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสู ตร
(3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(4) ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน้า ที8 ที8 ไ ด้รั บ มอบหมาย การนํา เสนอในชัNน เรี ย น
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที8สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า โดยใช้ความรู ้ ทักษะวิชาชี พในการแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ และสามารถใช้เครื8 องมือที8เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ และประยุกต์ใช้ความรู ้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากับวิศวกรรม
แขนงอื8นๆ ที8เกี8ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื8 องมืออย่าง
เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ในการประยุกต์แก้ไขปั ญหาอย่าง
เหมาะสมในงานจริ งได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้ ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ ทัNง การบรรยาย การแก้ปั ญ หากรณี ศึ ก ษา
การค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน การรายงานผลและการนําเสนอผลงานในการประชุ มวิชาการโดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี นอกจากนีN ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้ การวิจยั และพัฒนาจากสถานการณ์จริ ง โดยการศึกษา
ดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี8ยวชาญที8มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื8 อง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิiทางการเรี ยนและการวิจยั ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที8นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการที8นาํ เสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัNนเรี ยน
(6) ประเมินจากการทําวิจยั หรื อการค้นคว้า
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นัก ศึ ก ษาต้อ งสามารถพัฒ นาตนเอง จากการวิจ ัย หรื อ การค้น คว้า อิ ส ระตามแต่ ก รณี และ
สามารถนําไปประยุกต์เพื8อการประกอบวิชาชี พได้เมื8อจบการศึ กษาแล้ว ดังนัNนนักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะทางปั ญญา แก้ปัญหาที8 ซับซ้อนพร้ อมกับการมีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความรู ้ เกี8 ยวกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า การทํา โครงการรายวิช าและการทํา วิทยานิ พนธ์ อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นักศึ กษา
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และหาเหตุ ผลอย่างเป็ นระบบ เพื8 อความเข้าใจถึ งที8 มาและสาเหตุ ของปั ญหา เห็ นความ
เชื8 อมโยงอย่างขัดเจนของสิ8 งต่าง ๆ วิธีการแก้ปัญหารวมทัNงการพัฒนาแนวคิด สอนในลักษณะการจัดการระบบ
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สารสนเทศในวิชาชีพและที8สัมพันธ์กนั นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ เพื8อให้เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีN
(1) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และมีความรอบครอบในการแก้ไขปั ญหา
(2) มีความสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปประเด็นปั ญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(3) มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าได้อย่างเป็ นระบบ รวมถึ งการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ องค์ค วามรู ้ ที8 เ กี8 ย วข้อ งอย่ า ง
เหมาะสม และมีความคิดริ เริ8 มอย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสื บค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู ้ เพิ8มเติ มได้ด้วยตนเอง เพื8 อการเรี ยนรู ้ และ
แก้ไขปั ญหาทางด้านวิศวกรรม และทันต่อการเปลี8ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณี ศึกษาด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
(2) การรายงานผลการวิจยั หรื อค้นคว้าอิสระโดยการสัมมนา หรื อการประชุมวิชาการ
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง ผ่านการวิจยั และทําวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน การปฏิ บตั ิ และการวิจยั ของนักศึกษา เช่ น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงาน ในการสัมนาประจําภาคเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
หลังจากจบการศึกษานักศึกษาไปประกอบอาชี พซึ8 งส่ วนใหญ่เกี8 ยวข้องกับบุคคลที8ตอ้ งสร้าง
ความร่ วมมื อในการทํางานใหม่ และหรื อเป็ นผูท้ ี8 มีตาํ แหน่ งด้านการบริ หารในองค์กร ทัNงจากสถาบันและ
หน่วยงานอื8น รวมทัNงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ดังนัNน ความสามารถในการปรับตัวและ
พัฒนาความร่ วมมือในการทํางานกับกลุ่มคนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพนัNน เป็ นสิ8 งจําเป็ น
อย่างยิง8 ดังนัNน อาจารย์ผสู ้ อนต้องสอดแทรกวิธีการเกี8ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนีN ให้นกั ศึกษาระหว่าง
สอนรายวิชา หรื ออาจจะมอบหมายให้นกั ศึกษาทําโครงการรายวิชา การทําวิจยั เพื8อให้เกิ ดทักษะด้านการ
สร้างความร่ วมมือภายใต้สถานการณ์ที8มีขอ้ มูลที8ไม่เพียงพอ เพื8อพัฒนาเกี8ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นีN
(1) สามารถติดต่อสื8 อสารทัNงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถสื8 อสารในการใช้ความรู ้ในสาขาวิชาชีพมาแก้ไขปั ญหาในประเด็นที8เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ8 มในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ในวิชาชี พและการดําเนิ นชี วิต
รวมทัNงใช้ความรู ้ดา้ นวิชาชีพวิศวกรรมให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนปฏิ บ ตั ิ งานอย่า งเป็ นระบบและมี ค วามรั บ ผิดชอบในการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ทN งั ของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื8อง
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(4) มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงานตามที8มอบหมาย ทัNงงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ รวมถึงการปรับตัวให้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื8นทัNงในฐานะ
ผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตามกฏระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ใ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะความสั ม พันธ์ ระหว่ างบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้ก ารสอนที8 ก ารกํา หนดโครงการประจํา วิช าให้มี ก ารทํา งานเป็ นกลุ่ ม การทํา งานที8 ต้อ ง
ประสานงานกับผูอ้ ื8นข้ามหน่วยงาน หรื อต้องค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที8ส่งเสริ มวิชาชี พ การสร้าง
ความร่ วมมือกับบุคคลอื8น หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ ทกั ษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนีN
(1) สามารถติดต่อสื8 อสารทัNงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถสื8 อสารในการใช้ความรู ้ในสาขาวิชาชีพมาแก้ไขปั ญหาในประเด็นที8เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ8 มในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ในวิชาชี พและการดําเนิ นชี วิต
รวมทัNงใช้ความรู ้ดา้ นวิชาชีพวิศวกรรมให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนปฏิ บ ตั ิ งานอย่า งเป็ นระบบและมี ค วามรั บ ผิดชอบในการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ทN งั ของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื8อง
(4) มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงานตามที8มอบหมาย ทัNงงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ รวมถึงการปรับตัวให้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื8นทัNงในฐานะ
ผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตามกฏระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าํ การนําเสนอรายงานกลุ่มหรื อ
เดี8 ยวในชัNนเรี ยน การสัมมนาประจําภาคเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมการทําวิจยั ผลการวิจยั และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื8 องคอมพิวเตอร์ ควบคุ มและสั8งการ ในการปฏิ บตั ิงานในวิชาชี พได้
เป็ นอย่างดี
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(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที8เกี8ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้โครงข่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการติ ดต่อสื8 อสารที8 ท นั สมัย
ในการค้นคว้าข้อมูลและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีทกั ษะในการติ ดต่อข้อมูลทัNงการพูด การเขี ยน และการสื8 อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) สามารถใช้เครื8 องมือการคํานวณในการประมวลผลทางวิศวกรรมได้ และใช้เครื8 องมื อ
ทางวิศวกรรม เพื8อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที8เกี8ยวข้องได้อย่างดี
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์จาํ ลอง และสถานการณ์
เสมือนจริ ง และนําเสนอการแก้ปัญหาที8เหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิ คการประยุกต์ใช้ตวั เลข การสื8 อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิ คการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื8 องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการสื8 อสารหรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติที8เกี8ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บายถึ งข้อจํากัด เหตุผลในการเลื อกใช้เครื8 องมือ ต่าง ๆ
การอภิปรายกรณี ศึกษาต่าง ๆ ที8มีการนําเสนอต่อชัNนเรี ยน
3. แผนทีแสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แต่ ล ะรายวิ ช าในหลัก สู ต ร รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลผลการเรี ย นรู ้ ใ ดบ้า ง (ตามที8 ร ะบุ
ในหมวดที8 4 ข้อ 2) โดยระบุเป็ นความรับผิดชอบหลักหรื อรับผิดชอบรอง ซึ8 งบางรายวิชาอาจไม่นาํ สู่ ผลการ
เรี ยนรู ้บางเรื8 อง โดยการแสดงเป็ นเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) เป็ นต้น
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนีE
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจวัฒนธรรมประเพณี ไทยอย่างดี ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ าโดยยึดหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื8 อสัตย์สุจริ ต
(2) มี ความรั บผิ ดชอบในการปฏิ บ ัติ งานที8 ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ เคารพกฎระเบี ยบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานและสังคมที8มีผลต่อการดําเนินชีวติ และการปฏิบตั ิงาน

41
(3) มี ความสามารถวางแผนการปฏิ บ ัติ งานอย่างเป็ นระบบ ร่ วมคิ ดและรั บฟั งข้อเสนอแนะจาก
ผูร้ ่ วมงาน และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ8 งแวดล้อม จากการนํา
ความรู ้ทางวิศวกรรมไปปฏิบตั ิงานได้
(5) มี จรรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชี พ ในการประกอบวิช าชี พ วิ ศ วกรรมและนัก วิ ช าการ
รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของตนเองและผูอ้ ื8น
ความรู้
(1) มีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที8สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า โดยใช้ความรู ้ ทักษะวิชาชี พในการแก้ไขปั ญหา
อย่างเป็ นระบบ และสามารถใช้เครื8 องมือที8เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
(3) สามารถบูรณาการความรู ้และประยุกต์ใช้ความรู ้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากับวิศวกรรมแขนงอื8นๆ
ที8เกี8ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาทางด้านวิ ศวกรรมไฟฟ้ า รวมถึ งการประยุ กต์ใช้เครื8 องมื ออย่าง
เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
(5) สามารถใช้ความรู ้ และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ในการประยุกต์แก้ไขปั ญหาอย่าง
เหมาะสมในงานจริ งได้
ทักษะทางปั ญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และมีความรอบครอบในการแก้ไขปั ญหา
(2) มีความสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปประเด็นปั ญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(3) มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าได้อย่างเป็ นมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้ มูล
ประกอบการตัดสิ นใจในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการประยุกต์ใช้กบั องค์ความรู ้ที8เกี8ยวข้องอย่างเหมาะสม และ
มีความคิดริ เริ8 มอย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสื บ ค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู ้ เพิ8มเติ มได้ด้วยตนเอง เพื8อการเรี ยนรู ้ และแก้ไ ข
ปั ญหาทางด้านวิศวกรรม และทันต่อการเปลี8ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถติดต่อสื8 อสารทัNงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
สื8 อสารในการใช้ความรู ้ในสาขาวิชาชีพมาแก้ไขปั ญหาในประเด็นที8เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ8 ม ในการแก้ไ ขสถานการณ์ เชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นวิช าชี พ และการดํา เนิ นชี วิต
รวมทัNงใช้ความรู ้ดา้ นวิชาชีพวิศวกรรมให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาต่าง
(3) สามารถวางแผนปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ นระบบและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ทN งั
ของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื8อง
(4) มี ความรั บผิดชอบและเอาใจใส่ ในการปฏิ บ ตั ิ งานตามที8 มอบหมาย ทัNงงานบุ คคลและงานกลุ่ ม
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ รวมถึงการปรับตัวให้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื8นทัNงในฐานะ
ผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตามกฏระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และ
การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื8 องคอมพิวเตอร์ ควบคุมและสั8งการ ในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
(2) มี ทกั ษะในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที8เกี8ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื8 อสารที8ทนั สมัย ในการ
ค้นคว้าข้อมูลและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีทกั ษะในการติดต่อข้อมูลทัNงการพูด การเขียน และการสื8 อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(5) สามารถใช้เครื8 องมื อการคํา นวณในการประมวลผลทางวิศวกรรมได้ และใช้เครื8 องมื อทาง
วิศวกรรม เพื8อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที8เกี8ยวข้องได้อย่างดี
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาบังคับ
● ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1

44-111-101 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และแบบจําลอง
44-111-102 ระเบี ยบวิธีวิจัยสําหรั บ
วิศวกรรมไฟฟ้ า
44-111-103 สัมมนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ า 1
44-111-104 สัมมนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ า 2

2

3

4

5

2. ด้ านความรู้
1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1

44-114-101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ า
กําลังด้วยคอมพิวเตอร์
44-114-102 ก า ร ว า ง แ ผ น ร ะ บ บ
ไฟฟ้ ากําลัง
44-114-103 การประเมินค่าความ
น่ า เชื8 อ ถื อ ของระบบ
ไฟฟ้ ากําลัง
44-114-104 พลศาสตร์ และเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้ ากําลัง
44-114-105 เครื8 องจั ก รกลไฟฟ้ า
ขัNนสูง

2

3

4

5

2. ด้ านความรู้
1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่ างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสือสาร
รับผิดชอบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1
44-114-106 อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ก ํ า ลั ง
ขัNนสูง
44-114-107 การประสานสัมพันธ์
การฉนวน
44-114-108 การป้ องกันระบบไฟฟ้ า
กําลังขัNนสูง
44-114-109 คุณภาพกําลังไฟฟ้ า
44-114-110 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง

2

3

4

5

2. ด้ านความรู้

1

2

3

4

5

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สือสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1

44-115-101 ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ บ บ
กระจายส่วน
44-115-102 ทรานสดิ วเซอร์ ในงาน
อุตสาหกรรม
44-115-103 ก า ร ม อ ง เ ห็ น ข อ ง
คอมพิวเตอร์
44-115-104 กระบวนการประมวล
สัญญาณแบบไม่ต่อเนื8อง
44-115-105 คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก

2

3

4

5

2. ด้ านความรู้
1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1

44-115-106 การ วั ด แ ล ะ ท ด สอ บ
แบบไม่ทาํ ลาย
44-115-107 เครื อข่ายเซนเซอร์ และ
การรวมข้อมูล
44-115-108 วิศวกรรมหุ่นยนต์
44-115-109 หั ว ข้ อ คั ด ส ร ร ท า ง
วิ ศวกรรมระบบควบคุ ม
และการวัดคุม

2

3

4

5

2. ด้ านความรู้
1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1

44-116-101 การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทลั ขันสูง
44-116-102 สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
และการกระจายคลื"น
44-116-103 ทฤษฎีและการออกแบบ
สายอากาศ
44-116-104 ระบบอัจฉริ ยะ
44-116-105 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
ขัNนสูง

2

3

4

5

2. ด้ านความรู้
1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่ างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสือสาร
รับผิดชอบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

49
49

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชเฉพาะ
● ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1

44-116-106 โครงข่ายประสาทเทียม
44-116-107 เครื อข่ายแบบไร้สายและ
เคลื8อนที8
44-116-108 การออกแบบวงจรและ
ระบบไมโครเวฟ
44-116-109 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์
และโทรคมนาคม

2

3

4

5

2. ด้ านความรู้
1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่ างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสือสาร
รับผิดชอบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1

44-112-101 วิทยานิพนธ์
04-112-201 วิทยานิพนธ์

2

3

4

5

2. ด้ านความรู้
1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใช้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิsของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิi การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้แต่ละรายวิชา โดย
ทวนสอบจากคะแนนสอบ งานที8มอบหมาย อาจจะเป็ น โครงการกลุ่ มหรื อเดี8 ยว ซึ8 งแต่ละรายวิชาอาจจะ
แตกต่างกัน หรื อสําหรับมาตรฐานการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน รวมถึงการค้นคว้า หรื อการทําวิจยั ในวิชาชีพ
การทวนสอบในระดับรายวิชา จากคะแนนสอบ การรายงาน และให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการ
สอนในระดับรายวิชา คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตาม
แผนการสอน มีการประเมินผลการวิจยั การสอบวิทยานิ พนธ์ โดยคณะกรรมการสอบที8ผ่านการแต่งตัNงจาก
กรรมการบริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามมาตรฐานของหลักสู ตร
การทวนสอบวิทยานิ พนธ์โดยมีระบบประกันคุ ณภาพภายในดําเนิ นการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ และรายงานผลทัNงที8 เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการโดยการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ที8 ผ่านการควบคุ ม
การดําเนินการตามแผนการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา ควรเน้นผลสัมฤทธิ การ
ทําวิจยั ในการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต โดยทําวิจยั อย่างต่อเนื8 องและนําผลวิจยั ที8 ได้รับเพื8อย้อนกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทัNงการประเมินคุณภาพ
ของหลักสู ตรและหน่วยงาน ดังนีN
(1) ภาวะการณ์ การมีงานทําของบัณฑิ ต ประเมินจากบัณฑิ ตที8จบการศึกษา ในด้านระยะเวลาใน
การหางานทํา ประเมินความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน8 ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพื8อประเมิ น
ความพึงพอใจในบัณฑิตที8จบการศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการหรื อประกอบอาชีพอิสระ
(3) การประเมินตําแหน่ ง ความก้าวหน้าในการประกอบอาชี พและหรื อความสามารถอื8 น ๆ ของ
บัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื8น โดยส่ งแบบสอบถาม หรื อสัมภาษณ์เมื8อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจ ในด้านความรู ้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้ นอื8น ๆ ของบัณฑิต และเข้าศึกษาเพื8อปริ ญญาที8สูงขึNน
ในสถานศึกษานัNน ๆ
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(5) ประเมินจากบัณฑิ ตที8ประกอบอาชี พ ในด้านของความพร้ อมและความรู ้ จากสาขาวิชาที8เรี ยน
รวมทัNงสาขาอื8น ๆ ที8กาํ หนดในหลักสู ตร ที8เกี8ยวเนื8องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทัNงเปิ ดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยมากขึNน
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก หรื อผูป้ ระเมินหลักสู ตร หรื อ อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื8น ๆ ที8เกี8ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของ
นักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที8เป็ นรู ปธรรม อาทิ จํานวนรายงานวิจยั บทความวิจยั ที8ได้รับการเผยแพร่
การตีพิมพ์ สิ8 งประดิษฐ์ จํานวนสิ ทธิ บตั ร จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชี พ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื8อ
สังคมและประเทศชาติ และจํานวนกิจกรรมจิตอาสาที8ทาํ ประโยชน์แก่สังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 การวัดผล และการสําเร็ จการศึกษา
(1) การวัดผล และการสําเร็ จการศึกษา ให้ปฏิ บตั ิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
(2) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชาให้กาํ หนดเป็ นระดับคะแนนต่าง ๆ ซึ8 งมีค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนีN
ระดับคะแนน

ค่ าระดับคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
W
AU

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
อ่อน (Very Poor)
ตก (Fail)
สอบผ่าน / เป็ นที8น่าพอใจ (Satisfactory)
สอบไม่ผา่ น / ไม่เป็ นที8น่าพอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
ขอถอนวิชาเรี ยนหลังกําหนด (Withdrawal)
เข้าร่ วมฟังการบรรยาย
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(3) การประเมินผลการสอบภาษาต่างประเทศและการสอบวิทยานิพนธ์
(ก) การประเมินผลการสอบภาษาต่างประเทศให้ผลการประเมินผลเป็ นระดับคะแนนดังนีN
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน / เป็ นที8น่าพอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผา่ น / ไม่เป็ นที8น่าพอใจ (Unsatisfactory)
(ข) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็ นระดับคะแนนดังนีN
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
(4) การสําเร็ จการศึกษา
(ก) นักศึ กษาที8 ขอขึNนทะเบี ยนมหาบัณฑิ ต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จะต้องศึ กษารายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และผ่านข้อกําหนดอื8 น ๆ ตามหลักสู ตร โดยมี ค่าระดับ
คะแนนเฉลี8ยสะสมรวมไม่ต8าํ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ข) นักศึกษาที8แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 ต้องผ่านกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์
3.2 นักศึกษาที8มีสิทธิ แสดงความจํานงขอสําเร็ จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนีN
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที8ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสู ตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที8มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ให้นักศึ กษาที8คุณสมบัติครบถ้วนตามที8ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื8นคําร้ อง
แสดง ความจํานงขอสําเร็ จการศึกษาผ่านขัNนตอนต่าง ๆ ตามกําหนดของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
เสนอต่อสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที8มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนัNนอาจไม่ได้
รับการพิจารณาเสนอชื8อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื8ออนุมตั ิให้ปริ ญญา ในภาคการศึกษานัNน
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หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เทศแนะนําแนวการเป็ นครู แก่ อาจารย์ใ หม่ ให้มีค วามรู ้ และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที8สอน
(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มี การเพิ8 มพู นความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื8 อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื8 อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดู งานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่ าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทัNงในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื8อเพิ8มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ8มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพื8อส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื8 องสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุ มทางวิชาการทัNงในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื8อเพิ8มพูนประสบการณ์ รวมทัNงการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การเพิ8มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน ๆ
(1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที8เกี8ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ ใหม่เพื8อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความเชี8 ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
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หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร เพื8อบริ หารและจัดการศึกษาในหลักสู ตรโดย
มีองค์ประกอบและหน้าที8ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้
จัดการดําเนินการบริ หารหลักสู ตร ดังนีN
1.1 การจัดการเรี ยนการสอน
การเปิ ดสอนในหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนจะมีแผนการดําเนินการดังนีN
1.1.1 อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องมีแผนการสอนก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
1.1.2 เปิ ดโอกาสให้ อ าจารย์ผูส้ อนแต่ ล ะวิ ช า เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที8 มี ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ ใน
สาขาวิชาที8เกี8ยวข้องกับวิชานัNนมาร่ วมสอน รวมทัNงมีการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษา
1.1.3 การเรี ยนการสอนแต่ละวิชา ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
(1) การบรรยาย /ปฏิบตั ิการ
(2) การค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) การอภิปรายปั ญหา / การทําโครงการประจําวิชา
ซึ8 งทัNง 3 ส่ วน แบ่งสัดส่ วนตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา
1.1.4 ควบคุมให้มีการสอนตามแผนการสอนที8กาํ หนดไว้ และดําเนินการตรวจสอบทุกภาคการศึกษา
1.1.5 การศึกษา วัดผล และประเมินผลการศึกษา ปฏิบตั ิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1.2.1 นักศึกษาต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์
1.2.2 การสอบวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)
1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อน ซึ8 งต้องมี
การติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี การศึกษาอย่าง
ต่อเนื8อง
1.3.1 ให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 5)
1.3.2 จัดทําทําเนียบผูส้ อนทัNงอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ
1.3.3 กํากับและติตดามการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนการสอน
1.3.4 จัดให้ มี ก ารจัดทํา รายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิช า (มคอ. 5) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสู ตร (มคอ. 7)
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1.3.5 กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรี ยนการสอน
1.3.6 พิจารณาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในการบริ หารหลักสู ตรต่อคณบดี
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผูน้ าํ ในการสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ๆทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ า
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้มีแนวทางการ
เรี ยนที8สร้างทัNงความรู ้
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที8ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตร ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตร
5.มีการประเมินพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อหลักสู ตร

การดําเนินการ
1. จัดให้หลักสู ตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ า
2. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนหรื อ
กิจกรรมประจําวิชาให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
ความรู ้ที8ทนั สมัยด้วยตนเอง
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าํ
ในทางวิชาการและหรื อเป็ นผูเ้ ชี8 ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าหรื อในด้านที8
เกี8ยวข้อง
4. ส่ งเสริ มอาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรให้ไป
ดูงานในหลักสู ตรหรื อวิชาการที8เกี8ยวข้อง
ทัNงในและต่างประเทศ
5. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื8 องมือวิจยั งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการ ทุกปี การศึกษา เพื8อเป็ น
ข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
6. ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที8สาํ เร็ จ
การศึกษา

การประเมินผล
1. หลักสู ตรที8สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที8กาํ หนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าและ
มีการปรับปรุ งสมํ8าเสมอ
2. จํานวนวิชาเรี ยนที8มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และจํานวน
ผลงานวิจยั ได้รับการตีพิมพ์
3. จํานวนและรายชื8 อคณาจารย์ประจํา
ประวัติอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์
4. ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผสู ้ อนและการสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ของผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้
โดยนักศึกษา
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในและภายนอก
6. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา

2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ8งคนต่อปี และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน
และรายได้จากค่าลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีมีอยู่เดิม
(1) ห้องปฏิบตั ิการระบบไฟฟ้ ากําลัง
(2) ห้องปฏิบตั ิการป้ องกันระบบไฟฟ้ ากําลัง
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(3) ห้องปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์
(4) ห้องปฏิบตั ิการเครื8 องจักรกล
(5) ห้องปฏิบตั ิการดิจิทลั
(6) ห้องปฏิบตั ิการควบคุมอัตโนมัติ
(7) ห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้ าสื8 อสารและโทรคมนาคม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
(1) มีการสํารวจทรัพยากรทัNงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และสื8 อทุกประเภทเพื8อใช้ในการเรี ยนการสอนให้พอเพียง
(3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ8มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรคณะฯ มี เ จ้า หน้ า ที8 ป ระจํา ห้ อ งสมุ ด ของคณะฯ
ซึ8 ง จะประสานงานการจัดซืN อจัดหาหนัง สื อเพื8 อเข้า หอสมุ ดกลาง และทําหน้าที8 ป ระเมิ นความพอเพี ย ง
ของหนังสื อ ตํารา นอกจากนีN มีเจ้าหน้าที8 ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ8 งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื8อ
ของอาจารย์แล้ว ยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื8อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนีN
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
ช่องทางการเรี ยนรู ้ที8
เพียบพร้อมเพื8อสนับสนุน
ทัNงการศึกษาในห้องเรี ยน
นอกห้องเรี ยน และเพื8อ
การเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
อย่างเพียงพอ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ

การดําเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า ที8มีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทัNงใน
การสอน และการปฏิบตั ิการ
สําหรับการทําวิจยั
2. จัดให้มีห้องสมุดให้บริ การทัNง
หนังสื อตําราและสื8 อดิจิทลั เพื8อ
การเรี ยนรู ้

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวนเครื8 องมืออุปกรณ์
ต่อนักศึกษาชัว8 โมงการใช้งานห้องปฏิบตั ิการ
และเครื8 องมือ
- จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ที8มี
การฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการ
- สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา และสื8 อดิจิทลั
วัสดุฝึกที8มีให้บริ การ และสถิติการใช้งาน
หนังสื อตํารา สื8 อดิจิทลั
- ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริ การทรัพยากรเพื8อการเรี ยนรู ้และ
การปฏิบตั ิการ
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
อาจารย์ป ระจํา สาขาวิ ช าต้อ งมี คุ ณ วุ ฒิ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 หมวดที8 5 (ภาคผนวก ก)
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
ประธานหลักสู ตร อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบประจําหลักสู ตร และอาจารย์ผูส้ อนจะต้องประชุ มร่ วมกัน
ในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมิ นผลการเรี ยนการสอนและให้ความเห็ นชอบการประเมิ นผล
ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื8อเตรี ยมไว้สําหรับการปรั บปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทาง
ที8จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้มหาบัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที8พึงประสงค์ต่อไป
3.3 การแต่ งตัEงคณาจารย์ พิเศษ
มีนโยบายในการเชิ ญอาจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก มาร่ วมสอนในบางหัวข้อที8ตอ้ งการความ
เชี8ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์ตรง
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที8ที8ตอ้ งรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร ก่อนรับเข้าทํางาน และต้องผ่านการสอบคัดเลื อกที8ประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่ง
4.2 การเพิมทักษะความรู้ เพือการปฏิบัติงาน
มี การพัฒนาอาจารย์ให้มีพ ฒ
ั นาการเพิ8มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ ในอุ ตสาหกรรมการ
ก่อสร้ างหรื อสาขาที8เกี8 ยวข้องในกรณี การเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ เพื8อส่ งเสริ มการสอนอย่างต่อเนื8 อง รวมทัNง
สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจยั ที8สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพิ8มขึNน โดยมีความร่ วมมือกับ
อาจารย์ต่างสาขาหรื อต่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน การสนับสนุ นสามารถทําได้ในรู ปของการให้ค่าเดินทางไป
เสนอผลงานทางวิ ช าการรวมทัNง การอาจลดภาระงานสอนให้ เ หมาะกับ เวลาที8 ใ ช้ เ พื8 อ เพิ8 ม พู น ความรู ้
ประสบการณ์ และการทําวิจยั ในกรณี ที8อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ8มพูนความรู ้โดยผ่านการทําวิจยั ได้
หน่ ว ยงานอาจสนับ สนุ นให้อ าจารย์เข้า ร่ วมงานกับ ภาคอุ ต สาหกรรมหรื อธุ รกิ จในช่ วงปิ ดภาค
การศึ ก ษาเพื8 อให้อาจารย์ไ ด้มี ป ระสบการณ์ จริ ง ในงานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าโดยสนับ สนุ น ดู ง านและพัฒนา
ศักยภาพในประเทศและในต่างประเทศ

59
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน ๆ แก่ นักศึกษา
(1) จัดให้มีอาจารย์ที8ปรึ กษา
(2) มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ และปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาที8จะจบการศึกษา
(3) มีบริ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมส่ งเสริ มจริ ยธรรม
(5) มีทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
ให้เป็ นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(1) ให้มี ก ารสํา รวจประมาณการความต้องการแรงงานประจํา ปี จากภาวะการได้ง านทํา ของ
บัณฑิต และจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที8เกี8ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
(2) ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตเมื8อครบรอบหลักสู ตร เพื8อใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครัNงต่อไป
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บัณฑิต
สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตจากสถานประกอบการ
7. ตัวบ่ งชีEผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชีN ทN งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื8 อง 2 ปี การศึกษาเพื8อติดตาม
การดําเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทัNงนีN เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนิ นงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีNผลการดําเนินงานที8ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่ งชีEผลการดําเนินงาน

ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม
เพื8อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที8 สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มี รายละเอี ยดของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี )
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิN นสุ ด
ภาคการศึกษาที8เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิNนสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิi ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ที8กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที8
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที8รายงานใน
มคอ.7 ปี ที8ผา่ นมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนําด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึ8งครัNง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับ ความพึ งพอใจของนักศึ กษาปี สุ ด ท้า ย/บัณ ฑิ ตใหม่ที8 มีต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี8ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที8มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี8ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที 8 การประเมินผล และปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่ วงก่ อนการสอน ควรมี ก ารประเมิ นกลยุท ธ์ ก ารสอนโดยที ม ผูส้ อนหรื อระดับ กรรมการบริ หาร
หลักสู ตร และ/หรื อ การปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี8ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ส่ วนช่วงหลังการสอนควร
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้า นกระบวนการนําผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ ง กระทําได้โดยรวบรวมปั ญหา/ข้อเสนอแนะเพื8 อ
ปรับปรุ งโดยกําหนดให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.2 การประเมินทักษะอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําดังนีN
1.2.1 การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ/ทีมผูส้ อน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื8นในหลักสู ตรที8ใกล้เคียงกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจจากข้อมูล
- นักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่/ผูป้ ระกอบการ
- ผูว้ า่ จ้าง
- ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
มี การดําเนิ นการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ในหมวดที8 7 และหมวดที8 8 รวมถึงจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
- เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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