หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ภาษาอังกฤษ:
Master of Engineering Program in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา )
ชื่อยอ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
M.Eng. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถเขาใจภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
-ไมม-ี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 255…
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการหรือนักวิจัย
8.2 อาจารยในสถาบันการศึกษา
8.3 วิศวกรในหนวยงานรัฐและเอกชนตําแหนงตางๆ เชน วิศวกรไฟฟา วิศวกรฝายวิจัยและพัฒนาวิศวกร
กระบวนการ วิศวกรผูควบคุมกระบวนการ วิศวกรสิ่งแวดลอม วิศวกรฝายขาย วิศวกรโครงการ
วิศวกรฝายบริการ เปนตน
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ เชน เจาของกิจการ ผูออกแบบกระบวนการ เปนตน ที่เกี่ยวของกับงานภาค
การผลิต สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรม
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ-สกุล
นายสมชัย
หิรัญวโรดม

นายวันชัย
ทรัพยสิงห
นายฉัตรชัย
ศุภพิทักษสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผูชวย Ph.D. (Electrical Engineering)
ศาสตราจารย

สําเร็จจาก

Northumbria University, Newcastle, United
Kingdom
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทเวศน
Ph.D.
(Electrical
Engineering)
Northumbria University, Newcastle, United
ผูชวย
Kingdom
ศาสตราจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
อาจารย M.Phil./Ph.D. (Instrument & Measurement) Northumbria University, Newcastle, United
Kingdom
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
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ปที่จบ
2545
2528
2521
2548
2534
2522
2549
2534

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองคความรูขั้นสูงทําให
เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและ
ยอม ซึ่งตองใชความรูเปนฐานการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถ
ทําไดจากการเรงพัฒนาความรูขั้นสูง การสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม รวมถึงการถายทอดความรูและ
การปรั บ ใชเทคโนโลยี จ ากภายนอกเพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพภาคการผลิต ภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแขงขันทุกระดับไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และการเตรียมรับการเปน
หนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558
สําหรับวิศวกรรมไฟฟาเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร จึง
เป น สาขาหนึ่ งที่ มีความสํ าคั ญต อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ในภาคการผลิ ต ทํา ใหต องมี การพั ฒ นาความรู
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถบูรณาการความรูดาน
วิศวกรรมไฟฟาและสาขาอื่นๆ เพื่อสรางองคความรูที่เขมแข็งและทําใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและ
แขงขันทางการคาในตลาดโลก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความตองการพึ่งพาเทคโนโลยี
ตนเองกอใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญขององคความรูและการพัฒนาเทคโนโลยี
นั้ น ส ง ผลคุ โ ณปการต อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การพึ่ ง พาเทคโนโลยี ต นเอง การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดลอม การเพิ่มโอกาสการแขงขันทางการคา และการสงเสริ ม
กระบวนการเรียนรู สิ่งเหลานี้มีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเพื่อสรางความมั่นคงใหกับทั้งประชากร
ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม
รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยพัฒนาประเทศในรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อสอดรับการเขาสูการเปนประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเคลื่อนที่ของวิชาชีพวิศวกรในประเทศ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และระดับโลก
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดถูกพัฒนาจากการ
สอบถามความคิดเห็นจากศิษยเกา นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในปจจุบัน รวมถึงคณาจารยของหลักสูตร
รวมถึงไดรับการวิพากษหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานวิศวกรรมไฟฟาและผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาความรูทางวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรจําเปนตองมีการเรียน
การสอนที่มีกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษานํา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟานี้ ไดถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองตอปญหาของงานดานวิศวกรรมไฟฟาและการประยุกต โดยเนน
การสรางองคความรูใหม เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟา (เชน การออกแบบ กระบวนการผลิต การ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ) และสามารถประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ด า นไฟฟ า ได อ ย า ง
หลากหลาย เชน ดานพลังงานทดแทน ดานสิ่งแวดลอม ดานวัสดุ และดานชีววิทยาศาสตร เปนตน ทั้งนี้เพื่อให
มีการใชทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานการผลิตเพื่อ
สงออกและทดแทนการนําเขา รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม
และสวัสดิภาพสิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรนี้สามารถสรางนักวิจัยที่มีความรูและความสามารถในการทํางานวิจัย
ที่มีคุณภาพและใชงานไดจริง และสอดคลองตอแนวทางการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนหลักสูตรที่มุงเนนงานวิจัย
และการสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน
การจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ และสราง
งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ห ลั ก สู ต รยั ง มี ก ารส ง เสริ ม ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให วิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลือ กตามแผนทํา วิ จัย รว มอุ ต สาหกรรม 2 วิ ช า ได แ ก 04-180-601 ระบบ
สิ่งแวดลอมและการจัดการ และ 04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามลําดับ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
-ไมม-ี
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13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอื่น
หรื อ หลัก สูตรอื่น เพื่อบริ หารจัด การการเรีย นการสอนให มีผลมาตรฐานการเรี ย นรู เ ป นไปตามที่ ร ะบุ ใ น
หลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ที่มีความรู มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก มีทักษะ
การคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู และสามารถประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2.2 มีความรู ความเขาใจในวิทยาการ และเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถประยุกตและพิจารณา
ผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟา
1.2.3 มี ค วามสามารถในการทํ า งานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห และสั ง เคราะห
องคความรู เพื่อสรางองคความรู และสามารถบูรณาการในศาสตรที่เกี่ยวของได หรือเพื่อ
พั ฒ นากระบวนการในอุ ต สาหกรรม โดยสามารถประยุ ก ต ค วามรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรู
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 มีทักษะในการแกไขปญหาที่ซับซอน รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ดี มีความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
1.2.5 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไข
ปญหาในดานตางๆ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
- ติดตามประเมินการใช
มาตรฐานไมตา่ํ กวาที่ สกอ.
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
- พัฒนาหลักสูตร โดยมีพื้นฐาน
สอดคลองตอการ
จากหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระดับสากล
และตลาดแรงงาน
- สรางเครือขายกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาคเอกชน และ
หนวยงานภาครัฐหรือ
มหาวิทยาลัยทีเ่ นนวิจัย
3. พัฒนาบุคลากรดานการ
- สนับสนุนการฝกอบรมดานการ
เรียนการสอนและวิจัย
เรียนการสอน การประเมินผล
และวิชาชีพอื่นๆ
- สนับสนุนการทํางานวิจยั เพือ่
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานผลการประเมินการใช
หลักสูตร
- จํานวนงานวิจยั รวมกับ
หนวยงานภายนอก
- รายชื่อผูทรงคุณวุฒจิ าก
เครือขายหรือหนวยงาน
ภายนอกที่มีสว นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- จํานวนผลงานวิจัยทีเ่ ผยแพร
ตอที่ประชุมวิชาการ/บทความ
วิชาการ เพิ่มขึน้
- จํานวนอาจารยที่เขารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
หรือดูงานทางวิชาการ เพิ่มขึน้

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมม-ี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวา 8 สัปดาห โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ

2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
1. เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา หรือเทียบเทา
2. มี คุณ สมบั ติ อื่น ตามข อบั งคั บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญบุ รีว าด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
3. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
การเรียนในระดับปริญญาโทของภาควิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร เนนการวิเคราะห วิจัย
เพื่อเขียนเปนวิทยานิพนธ ซึ่งมีรูปแบบแตกตางไปจากการเรียนในระดับปริญญาตรีอยางสิ้นเชิง นักศึกษาควร
มีความสนใจในหัวขอวิจัยมากอน ซึ่งอาจทําใหนักศึกษาบางสวนที่ไมมีหัวขอวิจัยที่ชัดเจน สับสนตอการเลือก
เรียนวิชาเลือกซึ่งเปนรายวิชาที่บงชี้ในการเปนหัวขอวิทยานิพนธ และอาจทําใหนักศึกษานั้นๆ รูสึกทอถอย
จนไมสามารถเรียนจบหลักสูตรได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1. จั ด ให มีก ารปฐมนิ เ ทศนั ก ศึก ษาใหม แนะนํ า การวางเป า หมาย และเทคนิ ค การเรี ย นในระดั บ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการคนหาหัวขอวิทยานิพนธ การแบงเวลาในการเรียน และการทํากิจกรรมกลุม
2. จัดสอนเสริมรายวิชาพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาใหม กอนเริ่มตนภาคการศึกษาที่ 1
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
15
15
15
15
15
ชั้นปที่ 2
15
15
15
15
รวม
15
30
30
30
30
คาดวาจะจบการศึกษา
15
15
15
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
คาสนับสนุนการศึกษา
4,500,000
คาบํารุงการศึกษา
6,750,000
คาลงทะเบียน
5,400,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
16,650,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
4,700,000 4,900,000 5,100,000
7,050,000 7,350,000 7,650,000
5,640,000 5,880,000 6,120,000
17,390,000 18,130,000 18,870,000

2559
5,300,000
7,950,000
6,360,000
19,610,000

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

618,675
9,699,843
5,283,600
15,602,118

643,422
10,610,000
5,490,800
16,222,059

2555

2556

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
550,000 572,000 594,880
2. คาใชจายดําเนินการ
8,623,125 8,968,050 9,326,772
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 4,662,000 4,869,200 5,076,400
รวม (ก)
13,835,125 14,409,250 14,998,052
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
400,000 420,000 440,000
รวม (ข)
400,000 420,000 440,000
รวม (ก) + (ข)
14,235,125 14,829,250 15,438,052
จํานวนนักศึกษา
225
235
245
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
63,267
63,103
63,012

460,000 480,000
460,000 480,000
16,062,118 16,702,059
255
265
62,989
63,027

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 63,080 บาทตอป

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเที ย บโอนหน ว ยกิ ต รายวิ ช าและการลงทะเบี ย นเรี ย นข า มสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให เ ป น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
เปนหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ประกอบดวย การเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ซึ่งแบงออกได
เปน 2 แผนการศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจยั เชิงวิชาการ เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจยั รวมอุตสาหกรรม เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจยั รวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
2.1 วิชาเลือกในกลุมวิชา
12 หนวยกิต
2.2 รายวิชาเรียนและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
6 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนผานเกณฑ
ในระดับ S (เปนที่พอใจ)
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3.1.3 รายวิชา
1. ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมดิ งั นี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
X X -X X X -X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่

1–2
3
4
5
6
7–8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เปนเลข 6)
ลําดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชัว่ โมงเรียน
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X

(X - X - X)
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3. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ 6 หนวยกิต
ทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1.1 รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต (นับหนวยกิต)
04-210-603 คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟาขั้นสูง
Advanced Electrical Engineering Mathematics
04-210-604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกตสําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
Applied Numerical Analysis for Electrical Engineering
1.2 รายวิชาบังคับ 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
04-210-601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Electrical Engineering Seminar 1
04-210-602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 2
Electrical Engineering Seminar 2

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

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

หมายเหตุ นั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 04-210-601 สั ม มนาทางวิ ศ วกรรมไฟฟ า 1
04-210-602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 2 แบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผล
การเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
2. หมวดวิชาเลือก 18 หนวยกิต
นั กศึ กษาสามารถกํ าหนดแผนการเรี ยนรายวิ ชาเลื อก โดยความเห็ น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาหรื อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 รายวิชาเลือก
แผนการศึกษาแบบที่ 1 ใหเลือกเรียน 18 หนวยกิตจากกลุมวิชา
แผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหเลือกเรียน 12 หนวยกิตจากกลุมวิชา รายวิชาตอไปนี้
2.1.1 กลุมวิชาระบบไฟฟากําลัง
04-211-601 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสมัยใหมสําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
Modern Computer Programming for Electrical Engineering
04-211-602 ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอรในระบบไฟฟากําลัง
Computer Aids Power System Analysis
04-211-603 ระบบจําหนายกําลังไฟฟา
Power Distribution Systems
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-211-604 สภาวะชัว่ ครูในระบบไฟฟากําลัง
Electrical Transient in Power Systems
04-211-605 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมไฟฟาและการวางแผน
Electrical Economics and Planning

3(3-0-6)

04-211-606 เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟากําลัง
Power System Stability and Dynamic
04-211-607 การออกแบบระบบไฟฟากําลังและดําเนินการ
Power System Design and Operation
04-211-608 การปองกันระบบไฟฟากําลังขั้นสูง
Advanced Power System Protections
04-211-609 คุณภาพในระบบไฟฟากําลัง
Electrical Power System Quality
04-211-610 ระบบสงจายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับแบบยืดหยุน
DC and Flexible AC Transmission Systems
04-211-611 ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟากําลังขั้นสูง
Advanced Power System Reliability
04-211-612 เทคโนโลยีดานพลังงาน
Energy Technology
04-211-613 ระบบโฟโตโวลตาอิกและการประยุกตใชงาน
Photovoltaic Systems and Their Applications
04-211-614 การแปลงพลังงานโดยตรง
Direct Energy Conversion
04-211-615 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงขั้นสูง
Advanced High Voltage Engineering
04-211-616 การวิเคราะหสนามไฟฟาในงานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
Electric Field Analysis in High Voltage Engineering
04-211-617 การเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Compatibility
04-211-618 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานแมเหล็กไฟฟา
Numerical Methods in Electromagnetic
04-211-619 การจัดสัมพันธทางฉนวน
Insulation Coordination

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

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

2.1.2 กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบควบคุม
04-212-601 ทอโปโลยีของวงจรคอนเวอรเตอร
Power Converter Topology
04-212-602 การควบคุมอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
Control of Power Electronics
04-212-603 เครื่องจักรกลไฟฟาขั้นสูง
Advanced Electrical Machines
04-212-604 การควบคุมการขับเคลื่อนทางไฟฟา
Control of Electric Drives
04-212-605 การแปลงผันกําลังแบบวิธีสวิตช
Switched Mode Power Conversion
04-212-606 การประยุกตอเิ ล็กทรอนิกสกาํ ลังในระบบไฟฟากําลัง
Power Electronics Application in Power Systems
04-212-607 ระบบควบคุมขั้นสูง
Advanced Control Systems
04-212-608 ระบบควบคุมดิจิตอล
Digital Control Systems
04-212-609 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
04-212-610 ทฤษฏีโครงขายประสาทเทียม
Artificial Neural Network Theory
04-212-611 เทคโนโลยีเซนเซอร
Sensor Technology
2.1.3 กลุมวิชาหัวขอเลือกและประยุกตเฉพาะดาน
04-213-601 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 1
Selected Topics in Electrical Engineering 1
04-213-602 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 2
Selected Topics in Electrical Engineering 2
04-213-603 หัวขอประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Advanced Topics in Electrical Engineering 1
04-213-604 หัวขอประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 2
Advanced Topics in Electrical Engineering 2
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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)

04-213-605 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Special Laboratory in Electrical Engineering 1
04-213-606 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 2
Special Laboratory in Electrical Engineering 2

1(0-3-6)

04-213-607 ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Advanced Laboratory in Electrical Engineering 1
04-213-608 ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 2
Advanced Laboratory in Electrical Engineering 2

1(0-3-6)

1(0-3-6)

1(0-3-6)

2.2 วิชาเลือกในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม 6 หนวยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-214-601 การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมไฟฟา
4(0-40-0)
Industrial Internship in Electrical Engineering
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
04-215-701

วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-0-36)
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3.1.4 แผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 (เรียนรายวิชาและทําวิจยั ในมหาวิทยาลัย)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-210-601
04-210-603
04-21x-6xx
04-21x-6xx

หนวยกิต ทฤษฎี

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1*
คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟาขั้นสูง
วิชาเลือกกลุมวิชา
วิชาเลือกกลุมวิชา
รวม
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือกกลุมวิชา
วิชาเลือกกลุมวิชา
วิทยานิพนธ
รวม

1
3

0
3

3
0

3
3
9

3
3
9

0
0
3

6
6
24

3
3
6
12

3
3
0
9

หนวยกิต ทฤษฎี

วิทยานิพนธ
รวม

6
6

* ไมนับหนวยกิต (Audit)
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3
0
0
0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
24
ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6

หนวยกิต ทฤษฎี

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-215-701

0
3
3
3
9

หนวยกิต ทฤษฎี

04-210-602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 2*
04-210-604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกตสําหรับ
งานวิศวกรรมไฟฟา
04-21x-6xx วิชาเลือกกลุมวิชา
04-21x-6xx วิชาเลือกกลุมวิชา
รวม

04-21x-6xx
04-21x-6xx
04-215-701

1
3
3
3
9

ปฏิบตั ิ

0
0

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
0
0
0
0
ปฏิบตั ิ
0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
18
30
ศึกษาดวย
ตนเอง
18
18

2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 (เรียนรายวิชาและทําวิจยั รวมกับภาคอุตสาหกรรม)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-210-601
04-210-603
04-21x-6xx
04-21x-6xx
04-415-603

หนวยกิต ทฤษฎี

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1*
คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟาขั้นสูง
วิชาเลือกกลุมวิชา
วิชาเลือกกลุมวิชา
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
รวม
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

04-210-602
04-210-604
04-21x-6xx
04-21x-6xx
04-180-601

04-215-701

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 2*
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกต
สําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
วิชาเลือกกลุมวิชา
วิชาเลือกกลุมวิชา
ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
รวม

การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมไฟฟา
วิทยานิพนธ
รวม

1
3

0
3

3
0

3
3
1
10

3
3
1
10

0
0
0
3

6
6
2
26

ปฏิบตั ิ

4

0

40

6
10

0
0

0
40

18
18

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง
18
18

6
6

* ไมนับหนวยกิต (Audit)
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ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

หนวยกิต ทฤษฎี

วิทยานิพนธ
รวม

3
0
0
0
0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
2
26
ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6

หนวยกิต ทฤษฎี

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่
04-215-701

0
3
3
3
1
10

หนวยกิต ทฤษฎี

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-214-601

1
3
3
3
1
10

ปฏิบตั ิ

0
0

0
0

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
04-210-601

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3-6)
Electrical Engineering Seminar 1
ระเบี ย บวิ ธีดํ า เนิ น งานวิ จัย เบื้ องต น การทํ า ปริ ทัศ นว รรณกรรม การอภิป รายและ
วิ จ ารณ ง านเขี ย นทางวิ ช าการ การสรุ ป และย อ ความ การนํ า เสนอผลการทดลอง
การเขียนงานทางวิชาการ การเตรียมมัลติมีเดีย การนําเสนอปากเปลา
Fundamentals of research methodology, literature survey, discussion and criticism
on an academic articles, summary and conclusion, presentation of research results,
academic writing, multimedia preparation, oral presentation

04-210-602

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3-6)
Electrical Engineering Seminar 2
วิชาบังคับกอน 04-210-601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Prerequisite 04-210-601 Electrical Engineering Seminar 1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางวิศวกรรมไฟฟา ในระดับ
ปริญญาโท ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจ เพื่อการทําวิทยานิพนธ
Presentation and discussion on presently interested topics in electrical engineering
at the master degree level, preliminary study in the field of interest topics

04-210-603

3(3-0-6)
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาขั้นสูง
Advanced Electrical Engineering Mathematics
วิธีการของระบบเชิงเสน ระบบสมการไมเชิงเสน การวิเคราะหทางเมตริกซ ฟงกชันของ
ตัวแปรเชิงซอน การแปลงแบบลาปลาซ การแปลงแบบซี อนุกรมฟูเรียร การแปลงแบบ
ฟูเรียร แคลคูลัสทางเวกเตอร สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา
ความเหมาะสมที่สุด ความนาจะเปนและสถิติประยุกต
Solution of linear system, system of non-linear equation, matrix analysis, function of
a complex variable, laplace transforms, the z transform, fourier series, fourier transforms,
vector calculus, partial differential equations for electrical engineering problem,
optimization, applied probability and statistics
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04-210-604

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกตสําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Applied Numerical Analysis for Electrical Engineering
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน รากของสมการ ผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเสน
ผลที่เหมาะสมที่สุดของฟงกชันที่ไมถูกบังคับที่มีหนึ่งหรือหลายตัวแปร เสนโคงที่
เหมาะสม การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ การประยุกตใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับแกปญหาดานวิศวกรรมไฟฟา
Error analysis, root of equations, solution of linear algebra equation, optimization of
an unconstrained function of a single or multi-dimensional variables, curve fitting,
interpolation, numerical integration, solution of ordinary differential equation,
application of numerical analysis for electrical engineering problems

04-211-601

การโปรแกรมคอมพิวเตอรสมัยใหมสําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Modern Computer Programming for Electrical Engineering
การประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ทั น สมั ย สํ า หรั บ งานวิ ศ วกรรมไฟฟ า ใน
สาขาวิชาระบบไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกสกําลัง ระบบควบคุม วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
พลังงานทดแทน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
Applications of modern computer programming for electrical engineering research
which concerned in the field of study of power system, power electronics, control
system, instrumentation, high voltage engineering, renewable energy research and
another related field of study

04-211-602

ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอรในระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Computer Aids Power System Analysis
แบบจําลองระบบไฟฟากําลัง การวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา การวิเคราะห
โหลด การวิเคราะหระบบ AC/DC โปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหการลัดวงจร
การประมาณสถานะของระบบไฟฟา กําลั ง การใช โ ปรแกรมคอมพิว เตอรใ นการ
วิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
Modeling of power system components, load flow analysis, distribution load flow
analysis, analysis of ac/dc systems, computer programming aspects, short circuit
analysis, state estimation in power system, computer laboratory sessions on use of
application software and sample studies
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04-211-603

ระบบจําหนายกําลังไฟฟา
3(3-0-6)
Power Distribution Systems
ความตองการดานแหลงจายกําลังในระบบไฟฟา การจําแนกประเภทผูใชไฟ อุปกรณ
ปองกันกระแสเกินและการจัดลําดับการทํางาน ความตองการดานคุณภาพกําลังไฟฟา
และการควบคุม ความนาเชื่อถือของระบบจําหนายกําลังไฟฟา ขอควรพิจารณาดาน
การวางแผนและการออกแบบระบบจําหนายกําลังไฟฟา ระบบสายดินและความ
ปลอดภัยในระบบจําหนายกําลังไฟฟา
Power supply requirements, customer classification, over-current protection devices
and its coordination, power quality requirements and its control, reliability of
distribution systems, planning and design consideration of distribution system,
grounding and safety of distribution systems

04-211-604

สภาวะชั่วครูในระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electrical Transient in Power Systems
พื้นฐานความรูเกี่ยวกับภาวะชั่วครูทางไฟฟา สวิตชิงทรานเซียนตทั้งแบบปกติและไม
ปกติ ภาวะชั่วครูในวงจร 3 เฟส ภาวะชั่วครูในอุปกรณแปลงพลังงาน ปรากฏการณ
เกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟาในภาวะชั่วครู ปรากฏการณฟาผาในระบบไฟฟากําลัง คลื่นจร
ในสายสง ผลของแรงดันชั่วครูตอขดลวดหมอแปลง การปองกันระบบและอุปกรณ
ตอแรงดันชั่วครู การประสานการฉนวนและการใชคอมพิวเตอรในการคํานวณ
เกี่ยวกับภาวะชั่วครูทางไฟฟา
Introduction to electrical transient; switching transient: simple and abnormal switch
transients, transients in three phase circuits, transient in conversion equipment,
electromagnetic phenomena under transient conditions, lightning effects on power
systems, traveling wave on transmission line, effects of transient voltage on
transformer windings; protection of systems and equipment against transient over
voltage and insulation co-ordination, computer aids to the calculation of electrical
transients
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04-211-605

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมไฟฟาและการวางแผน
3(3-0-6)
Electrical Economics and Planning
การวางแผนในส ว นของระบบไฟฟ า และแบบจํ า ลองการจั ด ลํ า ดั บ ระบบไฟฟ า
การพยากรณความตองการไฟฟา เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา เศรษฐศาสตรของการผลิต
ไฟฟ า การใช เศรษฐศาสตร สํา หรับระบบไฟฟากําลัง เศรษฐศาสตร สํา หรับความ
นาเชื่อถือของระบบไฟฟากําลัง แบบจําลองการวางแผนระบบไฟฟากําลัง ทฤษฎีและ
การวิเคราะหราคาไฟฟา อัตราการซื้อไฟฟากลับจากผูผลิตไฟฟาเอกชน
Nature of planning in electricity sector and the hierarchy of electricity planning models,
electricity demand forecasting, power generation technologies, economics of power
generation options, economic operation of power system, economics of power system
reliability, power system planning models, electricity pricing theory and approaches,
buyback rates of independently produced power

04-211-606

เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Power System Stability and Dynamic
พื้นฐานของเสถียรภาพในระบบไฟฟากําลัง แบบจํ าลองของระบบไฟฟากําลั ง
การวิเคราะหเสถียรภาพชั่วครู การวิเคราะหเสถียรภาพสัญญาณขนาดเล็ก การปรับปรุง
เสถี ย รภาพของระบบไฟฟ า กํ า ลั ง เรโซแนนซ ช นิ ด ซั บ ซิ ง โครนั ส การวิ เ คราะห
เสถียรภาพของแรงดันเชิงพลวัตและเชิงสถิต
Basic concepts, definitions and classifications, dynamic modeling of various power
system components, transient stability analysis, small signal stability analysis, methods
of improvement, power system stabilizers, sub-synchronous resonance, voltage
stability static and dynamic analysis

04-211-607

การออกแบบระบบไฟฟากําลังและดําเนินการ
3(3-0-6)
Power System Design and Operation
การวางแผนระบบไฟฟ ากํ าลั ง หลั กการปฏิ บั ติ การและการออกแบบระบบไฟฟ า
การปองกันระบบ การควบคุมกําลังการผลิตโดยอัตโนมัติ การติดตอสื่อสารและ
สังเกตการณระบบโดยใชคอมพิวเตอร
Planning of power systems, design and operating criteria, system protection, automatic
generation control, computer-aid for system monitoring and communication
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04-211-608

การปองกันระบบไฟฟากําลังขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Power System Protections
หลักการของการปองกันระบบไฟฟากําลัง หลักการทํางานและคุณลักษณะของรีเลย
รีเลย ปองกั นสมั ยใหม การป องกันสายสง และสายป อน การป องกันเครื่องจักรกลไฟฟ า
การปองกันบัสบาร การปองกันหมอแปลง
Principles of power system protection, operating principles and characteristics of relays,
modern protective relays, transmission line and feeder protections, electrical
machines protection, bus bar protection, transformer protection

04-211-609

คุณภาพในระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electrical Power System Quality
ความหมายของคุณภาพของไฟฟากําลัง เสนกราฟซีบีเอ็มเอและการประยุกตใชงาน
การควบคุมและการคุมคาแรงดันไฟฟา ปญหาไฟฟาขัดของและการตัดไฟฟา การพอง
คาและการหยอนคาของแรงดัน แรงดันเสิรจ ฮารมอนิกส การวัดคาทางคุณภาพของ
ไฟฟากําลังและการประเมินคา การจัดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของไฟฟากําลังที่
มีประสิทธิผลตอความตองการของผูใชไฟฟาแตละประเภท
Power quality meaning, standard of power system quality, voltage control and
regulation, outages and interruptions, voltage swells, voltage sags, voltage surges,
harmonics, customer value and evaluation, power quality measurement and
evaluation, effective power quality improvement programs to meet customer’s need

04-211-610

ระบบสงจายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับแบบยืดหยุน
3(3-0-6)
DC and Flexible AC Transmission Systems
ระบบไฟฟากระแสตรงแรงสูง หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟากระแสสลับแบบ
ยืดหยุนได เชนตัวชดเชยกําลังไฟฟาแบบสถิตย ตัวชดเชยกําลังไฟฟาแบบอนุกรมดวย
ไธริสเตอร ตัวชดเชยกําลังไฟฟาซิงโครนัสแบบสถิต ตัวชดเชยกําลังไฟฟาซิงโครนัส
ชนิดอนุกรมแบบสถิต ตัวชดเชยกําลังไฟฟาแบบขนาน ตัวชดเชยกําลังไฟฟาแบบผสม
การประยุกตใชงานระบบไฟฟากระแสตรงแรงสูงและระบบไฟฟากระแสสลับแบบ
ยืดหยุน
High voltage DC transmission, fundamental of flexible AC transmissions; static var
compensators; thyristor controlled series compensators; static synchronous
compensators; static synchronous series compensators; unified power flow controller;
application of various FACTS controller
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04-211-611

ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟากําลังขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Power System Reliability
ขนาดกําลังผลิตไฟฟาโดยระเบียบวิธีความนาจะเปนพื้นฐาน ระเบียบวิธีความถี่และ
ระยะเวลา ระบบเชื่อมโยง การผลิตไฟฟาและระบบสายสงแบบผสม เทคนิคพื้นฐานของ
ระบบจําหนาย ระบบเครือขายแนวรัศมี ระบบเครือขายแบบขนานและแบบตาขาย
ความเชื่อถือไดของสถานีสวิตชิ่งและสถานียอย ความพรอมใชงานของโรงจักรและ
สถานี การประยุกตการจําลองมอนติคารโล การประเมินหาคุณคาความเชื่อถือได
Generating capacity using basic probability methods, frequency and duration
method, interconnection systems, composite generation and transmission systems,
distribution systems-basic techniques, radial networks, parallel and meshed
networks, substations and switching stations reliability, plant and station
availability, applications of Monte Carlo simulation, evaluation of reliability worth

04-211-612

เทคโนโลยีดานพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถานการณพลังงาน แหลงพลังงานหลักและแหลงพลังงานสํารอง
ความตองการดานพลังงาน การอนุรักษพลังงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงไฟฟาพลัง
นิวเคลียร เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตางๆ เชน พลังงานจากโฟโตโวลตาอิก พลังงานลม
เซลลเชื้อเพลิง พลังงานจากการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย และพลังงานในอนาคต
Introduction to the energy situation, demand and resources, primary and secondary
energy sources, explanation of energy reservation, introduction to nuclear power
plant, renewable energy technologies such as photovoltaic, wind energy and fuel
cells, energy usage from municipal waste and the futuristic energy system
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04-211-613

ระบบโฟโตโวลตาอิกและการประยุกตใชงาน
3(3-0-6)
Photovoltaic Systems and Their Applications
ทฤษฎีของการแผรังสีแสงอาทิตย และโครงสรางของเซลลแสงอาทิตย ชนิดของเซลล
แสงอาทิ ตย วงจรเทียบเคียง ฟลลแฟกเตอร และประสิทธิภ าพลั กษณะสมบัติของ
การตอแผงเซลลแบบตางๆ การใชเซลลแสงอาทิตยในระบบรวมแสง การออกแบบ
ระบบโฟโตโวลตาอิก การประยุก ตใ ชแผงเซลลแสงอาทิ ตยใ นงานรู ปแบบต างๆ
การบูรณาการระบบโฟโตไวลตาอิกกับอาคาร การวิเคราะหระบบเชิงเศรษฐศาสตร
และการวิเคราะหราคาของระบบโฟโตโวลตาอิกตลอดอายุการใชงาน
Theories of solar radiation and structure of solar cell, type of solar cells, equivalent
circuits, fill factor and efficiency, characteristic of solar module connections,
application of solar cell in sunlight concentrated systems, design of photovoltaic
systems, application of solar modules in various systems, building integrated
photovoltaic (BIPV) systems, economic analysis of systems and life cycle cost
analysis of photovoltaic systems

04-211-614

3(3-0-6)
การแปลงพลังงานโดยตรง
Direct Energy Conversion
แหลงพลังงานตางๆ และหลักการแปลงพลังงาน การแปลงพลังงานรูปตางๆ เชน พลังงาน
ความรอนเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง พลังงานเคมี พลังงานแสงอาทิตย ทฤษฎีและ
การประยุ กต ใช ระบบการแปลงพลั งงานโดยตรงเช น เซลเชื้ อเพลิ ง เซลแสงอาทิ ตย
เทอรโมอิเล็กทริกส และระบบที่นาสนใจอื่นๆ
Energy sources and energy conversion principles, basic of energy conversion, thermoelectric power generation, chemical energy conversion, photovoltaic effects and solar
energy conversion, applications of direct energy conversion system such as fuel cell,
photovoltaic, thermoelectric
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04-211-615

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced High Voltage Engineering
คุณสมบัติของวัสดุไดอิเล็กตริก ฉนวนและการใชงาน โครงสรางและสมรรถนะของ
อุปกรณทางดานไฟฟาแรงสูง การทดสอบวัสดุฉนวนและอุปกรณดานไฟฟาแรงสูง การวัด
การปลอยประจุบางสวน การวัดคาคาปาซิแตนซและกําลังสูญเสียทางไดอิเล็กตริก
การออกแบบ และการจัด วางรูปแบบของระบบไฟฟ าแรงสูง
ผลกระทบของ
สนามแมเหล็กไฟฟาจากไฟฟาแรงสูงตอสุขภาพของสาธารณชน หลักการพื้นฐานของ
ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของกาซ กระบวนการของสสาร ในพลาสมา การกําเนิดตัวเคลื่อน
ประจุ การจุดประกายจากกาซดีสชารจ เนื้อหาความรูเกี่ยวกับสายเคเบิล องคประกอบ
ของสายเคเบิล การออกแบบและการผลิตสายเคเบิล การจัดการดานคุณภาพของสาย
เคเบิล
Properties of dielectric materials, insulations and their applications, constructions
and performances of high voltage equipment, test of insulating materials and high
voltage equipments, partial discharge measurement, capacitance and dielectric losses
measurement, design and layout of high voltage power systems, effects of high voltage
electromagnetic fields on public health, fundamental of kinetic gas theory, element
process in plasma, charge carrier generation, ignite from gas discharge, glow discharge,
Introduction of power cable, components, design and production of power cable,
quality management of power cable

04-211-616

การวิเคราะหสนามไฟฟาในงานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0-6)
Electric Field Analysis in High Voltage Engineering
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหสนามไฟฟา การใชวิธีเชิงตัวเลขใน การวิเคราะห
สนามไฟฟา วิธีจําลองประจุ วิธีประจุพื้นผิว วิธีชิ้นประกอบขอบเขต การประยุกตใชกับ
ปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
Basics of the electric field analysis, numerical method in electric field analysis, the charge
simulation method, the surface charge method, the boundary element method, basic
applications in high voltage engineering problems
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04-211-617

การเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Compatibility
พื้นฐานของความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา ปญหาและปรากฏการณของความเขา
กันไดทางแมเหล็กไฟฟา วิธีการควบคุมการเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา การชีลด
การกรองสัญญาณ และการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
กฏเกณฑ ความปลอดภั ย
แนวทางสูก ารผา นข อกํ า หนดความเข า กั น ได ท าง
แมเหล็กไฟฟา การแนะนํามาตรฐานที่เกี่ยวของ เชนมาตรฐานการคงทนตอคลื่น
แมเหล็กไฟฟาและการยอมปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา การทดสอบและการจัดการดาน
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
Fundamentals, phenomena, problems, methodology of EMC and its control,
shielding and filtering, design to avoid EMI problems, safety aspects, achieving
compliance with the new EMC directive, guide to relevant standards, immunity and
emission standards, EMC testing and management

04-211-618

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Numerical Methods in Electromagnetic
สมการแมกซเวลล การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การวิเคราะหสนามไฟฟาโดยระเบียบวิธี
ไฟไนตเอลิเมนต ระเบียบวิธีผลตางสืบเนื่อง การวิเคราะหสนามไฟฟาโดยระเบียบวิธีชิ้น
ประกอบขอบเขต ตัวอยางการวิเคราะหสนามไฟฟา
Maxwell's equations, basics of numerical integration, finite element and finite
difference analysis of electromagnetic, boundary element analysis of
electromagnetic, examples in field analysis

04-211-619

การจัดสัมพันธทางฉนวน
3(3-0-6)
Insulation Coordination
การกําหนดความแข็งแรงฉนวน ลักษณะสมบัติความแข็งแรงทางฉนวน แรงดันเกิน
วาบฟาผา การปองกันสายสง การปองกันสถานีไฟฟายอย คลื่นเคลื่อนที่ การวาบไฟ
ยอนกลับ อะเรสเตอร การประสานสัมพันธทางฉนวน เพื่อกันฟาผาของสถานี แรงดัน
เกินเหนี่ยวนํา การออกแบบฉนวนของสาย
Insulation strength specification, insulation strength characteristics, over-voltage,
lightning flash, shielding of transmission lines, shielding of substations, traveling
waves, backflash, arresters, station lightning insulation coordination, induced overvoltage, line insulation design
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04-212-601

ทอโปโลยีของวงจรคอนเวอรเตอร
3(3-0-6)
Power Converter Topology
แนะนําสวิตซอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรคอนเวอรเตอรเอซีไฟสลับเปนไฟตรง วงจร
คอนเวอรเตอรไฟสลับเปนไฟสลับ วงจรคอนเวอรเตอรไฟตรงเปนไฟตรง วงจรคอน
เวอรเตอรไฟตรงเปนไฟสลับ วงจรอินเวอรเตอรเชื่อมโยง ไฟตรง วงจรอินเวอรเตอร
หลายระดับ การนํา การจํากัดกระแส การลดฮารมอนิกส และระลอกคลื่นในวงจร
วงจรกรองความถี่ การควบคุมเครื่องกลไฟฟาในโหมดมอเตอร โหมดฟนตัวและ
การเบรกแบบพลวัต
Introduction to power electronic devices, AC/DC converters, AC/AC converters,
DC/DC converters, DC/AC converters, DC-linked inverters, multi level inverters,
current conduction and limiting, harmonics and ripple elimination, filtering and
their principles of operation, basic of electric drive control in motoring, regenerative
mode and dynamic braking

04-212-602

การควบคุมอิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0-6)
Control of Power Electronics
ตัวตรวจรูสําหรับแรงดันและกระแส การคุมคากระแส การลดกําลังสูญเสียจากการสวิตซใน
วงจรคอนเวอรเตอร วงจรขับเกตของสวิตซอิเล็กทรอนิกสกําลัง ประเด็นและเนื้อหาสําคัญของ
การประยุกตใชตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอรในงานอิเล็กทรอนิกส
กําลัง การมอดูเลตตามความกวางพัลสวิธีตางๆ ที่ใชในวงจรอินเวอรเตอร การเลือกกําจัด
ฮารมอนิกส และการเลือกใชคอนเวอรเตอรใหเหมาะสม
Sensors for current and voltage, current regulation, reduction of switching power
and gate drive circuit of power electronic switch, brief of digital signal processor
and micro-controller implied into power converters, variety of pulse-width
modulation and selective harmonics elimination method, the suitable use of power
converters in applications
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04-212-603

เครื่องจักรกลไฟฟาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Electrical Machines
ทฤษฎี อิมพีแดนซ และคาคงที่เวลาของมอเตอรเหนี่ยวนําและเครื่องกลซิงโครนัส
การทําสมการใหเปนเชิงเสน การลดจํานวนสมการใหนอยลง การทํางานเมื่อไมสมดุล
ของมอเตอร เ หนี่ย วนํ า และเครื่องกลซิ ง โครนั ส ทฤษฎีข องมอเตอร ส องเฟสแบบ
เหนี่ยวนําที่สมมาตรและไมสมมาตร การจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรของ
มอเตอรเหนี่ยวนําและเครื่องกลซิงโครนัส
Theory, impedances with time constants of induction motor and synchronous
machines, linearization of equations, reduction-order of the equations, unbalanced
operation of induction motor and synchronous machines, theory of symmetrical and
unsymmetrical two-phase induction motor, computer simulations of induction
motor and synchronous machines

04-212-604

การควบคุมการขับเคลื่อนทางไฟฟา
3(3-0-6)
Control of Electric Drives
แบบจําลองมอเตอรไฟฟากระแสสลับสําหรับระบบขับเคลื่อน หลักการควบคุมแบบ
เวกเตอร การทํางานในสถานะอยูตัวและภาวะชั่วครูของมอเตอรเหนี่ยวนํา มอเตอร
ซิงโครนัสและการขับเคลื่อนมอเตอรกระแสตรง
AC motor models for drive applications, fundamentals of vector control, steadystate and transient operation of induction, synchronous and DC drive

04-212-605

การแปลงผันกําลังแบบวิธีสวิตช
3(3-0-6)
Switched Mode Power Conversion
การแปลงผันกําลังแบบวิธีสวิตช โทโปโลยี แมเหล็กและการควบคุม คุณสมบัติเชิง
โทโปโลยีของโครงสรางการสวิตช การจําลองและวิเคราะหตัวแปลงผันการสวิตช
การวิเคราะหและออกแบบตัวแปลงผันการสวิตช การประยุกตใชงานตัวแปลงผัน
การสวิตช
Switched-mode power conversion, topologies, magnetic and control, topological
properties of switching structures, modeling and analysis of switching converters, analysis
and design of switching converters, applications of switching converters
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04-212-606

การประยุกตอิเล็กทรอนิกสกําลังในระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Power Electronics Application in Power Systems
การควบคุ ม การส ง จ า ยพลั ง งานในระบบไฟฟ า กํ า ลั ง ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กํ า ลั ง
การแปรรูปไฟฟาดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง รูปแบบตางๆ สําหรับการประยุกตใชใน
ระบบไฟฟากําลัง รวมทั้งวิธีการควบคุมที่ทันสมัย
Principles of transmission and quality control in power system utilized by power
electronics converters, various types of power converters utilization in power
systems, modern technologies of the controller for the flexible AC transmission
systems devices

04-212-607

ระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Control Systems
ปญหาและการประยุกตใชการควบคุมชนิดปรับตัวเอง การประมาณคาพารามิเตอรตามเวลา
จริง วิธีกําลังสองนอยที่สดุ และแบบจําลองถดถอย ตัวควบคุมชนิดปรับแตงคาดวยตัวเองแบบ
โดยตรงและแบบโดยออม ตัวควบคุมชนิดปรับแตงคาดวยตัวเองแบบคาดคะเน ระบบ
ปรับตัวเองชนิดใชแบบจําลองอางอิง ทฤษฎีเลียวยาปูนอฟ แนะนําระบบอัจฉริยะ ปญหา
ตางๆ ในดานการออกแบบและสรางระบบควบคุม การควบคุมดวยเทคนิคของระบบ
ผูเชี่ยวชาญ การควบคุมฟซซี่ การเรียนรูโดยใชตรรกฟซซี่ โครงขายประสาทเทียมและ
การประยุกตในระบบควบคุม ระบบควบคุมที่เรียนรูไดดวยตัวเองโดยใชโครงขาย
ประสาทเทียม
Adaptive control problems and applications, real-time parameter estimation, least
squares and regression models, direct and indirect self-tuning regulators, stochastic and
predictive self-tuning regulators, model-reference adaptive systems, lyapunov
theory, introduction to intelligent systems, applications of artificial intelligence (AI)
in control engineering to problems in control system design and implementation,
expert systems, expert control technique, fuzzy logic, fuzzy control. fuzzy learning,
neural networks and their applications in control systems, self-learning control systems
with neural network
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04-212-608

ระบบควบคุมดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Control Systems
ทฤษฎีการสุมสัญญาณ การสุมสัญญาณของระบบสเตตสเปซชนิดเวลาตอเนื่อง การแปลง
แบบจําลองสเตตสเปซ การแปลงแบบซี แบบจําลองอินพุต-เอาตพุต ฟงกชันถายโอน
ชนิ ด พั ล ส เสถี ย รภาพ
ความสามารถควบคุ ม ได แ ละความสามารถสั งเกตได
การวิเคราะหในโดเมนความถี่ การออกแบบตัวควบคุมชนิดปอนกลับสเตต ระบบการ
ติดตามสัญญาณ
Sampling theorem, sampling of continuous-time state-space system, transformation of statespace models, z-transformation, input-output modeling, pulse-transfer function,
stability, controllability and observe ability, frequency domain analysis, design of
state-feedback regulators and observers, tracking systems

04-212-609

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
สัญญาณแบบไมตอเนื่องและระบบ ผลการแปลงแซด ผลการแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่อง
อัลกอริทึมสําหรับการแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่อง การวิเคราะหฟูเรียร ในโดเมนเวลา
เทคนิ คการออกแบบตั วกรองดิ จิ ตอล สั ญญาณสุ มแบบไม ต อเนื่ อง การประมวลผล
สัญญาณโฮโมมอรฟก การประมาณสเปคตรัมกําลัง
Discrete-time signals and systems, z-transformation, discrete fourier transformation, fast
algorithm for the discrete fourier transform, fourier analysis of discrete time signals
and systems, digital filter design techniques, discrete random signals, homomorphic
signal processing, power spectrum estimations
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04-212-610

ทฤษฏีโครงขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Artificial Neural Network Theory
พื้นฐานการจดจําและการเรียนรูของสมองมนุษย หลักการของโครงขายประสาทเทียม
โครงขายประสาทเทียมแบบมีการสอนและไมมีการสอน สถาปตยกรรมแบบจําลอง
โครงข า ยประสาทเทีย ม โครงขา ยประสาทเที ย มแบบชั้น เดี ย วและแบบหลายชั้ น
อั ล กอริ ทึม การเรีย นรู การออกแบบโครงขา ยประสาทเที ย ม การประยุ ก ต ใ ชง าน
โครงขายประสาทเทียม
Basic concepts of recognition and learning of human brain, artificial neural network
(ANN) algorithms, supervised and un-supervised learning of neural networks, neural
network architectures, single and multi-layer perceptron of neural networks, training
algorithms, neural networks design, applications of ANN

04-212-611

เทคโนโลยีเซนเซอร
3(3-0-6)
Sensor Technology
การจํ า แนกอุ ป กรณ เ ซนเซอร สั ญ ญาณของเซนเซอร แ ละการเชื่ อ มโยงกระบวน
การสัญนิยมสําหรับซิลิกอน กระบวนการเฉพาะของวัสดุ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
การทํางานของเซนเซอร เซนเซอรชนิดตางๆ สมรรถนะของเซนเซอร เซนเซอรอัจฉริยะ
อุปกรณแถวลําดับเซนเซอรขนาดเล็กการจัดการขอมูลและวิธีการวิเคราะห
Classification of sensing devices, sensor signals and interfacing, conventional
silicon processing, specialized materials processing, micromachining, sensor
operations, various types of sensor, sensor performance, intelligent sensors, microsensor array devices, data processing and analytical methods

04-213-601

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 1
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering 1
หั ว ข อ เลื อ กทางวิ ศ วกรรมไฟฟ า ระดั บ ปริ ญ ญาโท เปลี่ ย นแปลงตามความรู แ ละ
เทคโนโลยี
Selected topics in electrical engineering at the master degree level, topics depend on
knowledge and technology
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04-213-602

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 2
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering 2
วิชาบังคับกอน 04-213-601 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 1
Prerequisite 04-213-601 Selected Topics in Electrical Engineering 1
หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา ในระดับปริญญาโท อีกรายวิชาหนึ่ง ที่มีหัวขอ
เรื่องเปลี่ยนแปลงตามความรูและเทคโนโลยี
Selected topics in electrical engineering at the master degree level, depending on
knowledge and technology

04-213-603

หัวขอประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
3(3-0-6)
Advanced Topics in Electrical Engineering 1
หัวขอที่นาสนใจและเปนเทคโนโลยีใหมในปจจุบันทางวิศวกรรมไฟฟา
Currently interesting topics, current technology and trends in electrical engineering

04-213-604

หัวขอประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 2
3(3-0-6)
Advanced Topics in Electrical Engineering 2
วิชาบังคับกอน 04-213-603 หัวขอประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Prerequisite 04-213-603 Advanced Topics in Electrical Engineering 1
หัวขออื่นๆ ที่นาสนใจและเปนเทคโนโลยีใหมในปจจุบันทางวิศวกรรมไฟฟา
Currently interesting topics, current technology and trends in electrical engineering

04-213-605

ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3-6)
Special Laboratory in Electrical Engineering 1
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อวิเคราะห รวมไปถึงการสรางแบบจําลองในขอบเขตที่เกี่ยวของ
กับหัวของานวิจัยในดานวิศวกรรมไฟฟา
Experiments, analysis, establishing models in research area in the field of electrical
engineering
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04-213-606

ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3-6)
Special Laboratory in Electrical Engineering 2
วิชาบังคับกอน 04-213-605 ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Prerequisite 04-213-605 Special Laboratory in Electrical Engineering 1
ปฏิ บั ติ ก ารทดลอง เพื่ อ วิ เ คราะห รวมไปถึ ง การสร า งแบบจํ า ลองในขอบเขตที่
เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยอื่นๆ ในดานวิศวกรรมไฟฟา
Experiments, analysis, establishing models in another aspect of research area in the
field of electrical engineering

04-213-607

ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3-6)
Advanced Laboratory in Electrical Engineering 1
ปฏิ บั ติ ก ารทดลอง วิ เ คราะห สร า งแบบจํ า ลองและประยุ ก ตใ ช ง านในขอบเขตที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟา
Experiments, analysis, establishing models and implements in research area which
concerned in the field of electrical engineering

04-213-608

ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3-6)
Advanced Laboratory in Electrical Engineering 2
วิชาบังคับกอน 04-213-607 ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Prerequisite 04-213-607 Advanced Laboratory in Electrical Engineering 1
ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะห สรางแบบจําลองและประยุกตใชงานในขอบเขตที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยอื่นๆ ดานวิศวกรรมไฟฟา
Experiments, analysis, establishing models and implements in another aspect of
research area in the field of electrical engineering
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04-214-601

การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมไฟฟา
4(0-40-0)
Industrial Internship in Electrical Engineering
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก ไ ขและวิ เ คราะห ป ญ หาทางอุ ต สาหกรรมในสิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยปญหาดังกลาวตองเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ เพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
และสถานประกอบการ โดยนักศึกษาตองเขียนรายงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธที่ไดใหแกอาจารยผูสอน
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the
internship thesis research by working in an industrial environment for at least 1
semester under the supervision of a faculty member and industry, preparation of
a working report and summary of the job

04-180-601

ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
หลักการพื้ น ฐานของระบบสิ่ง แวดลอ มและการจัด การ ประเด็ น สิ่ง แวดล อ มและ
การจัดลําดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและเกณฑในการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอม
ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม องคกรดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการและการประเมิน
ด า นเศรษฐศาสตร ใ นการควบคุม สิ่ง แวดลอ ม การติด ตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล อ ม
กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
Concepts of environmental systems and management issues and priorities,
standards and criteria setting, indication and indices, information systems,
organization enforcement and economic aspects of environmental control, EMS and
ISO, monitoring, pollution prevention, case studies
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04-415-603

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานวิศวกรรม ตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย มูลคา
ปจจุบันและมูลคารายป อัตราผลตอบแทน ผลประโยชนตอเงินลงทุน คาเสื่อมราคา
ผลกระทบภาษีรายได จุดคุมทุน การทดแทนทรัพยสิน การวิเคราะหเงินเฟอ และ
การวิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตางๆ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง และความ
ไมแนนอน
Basics of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, annual
worth, rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impacts of income tax, breakeven points, replacement, inflation, project evaluation and decision making under
risks and uncertainty

04-215-701

วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
การคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาภายใตการดูแลและ
ให คํ า ปรึ ก ษาจากอาจารย ผู ค วบคุ ม การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ต ามรู ป แบบที่ กํ า หนด
เผยแพรงานวิจัยในการประชุมหรือวารสารวิชาการ สอบปากเปลาตอคณะกรรมการ
สอบและจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
Research in an interesting topic in electrical engineering under the supervision of
a faculty member, preparation of thesis in a proper form, presentation at a public
seminar, oral examination and writing up a complete thesis
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

2

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

นายสมชัย
หิรัญวโรดม

ผูชวย Ph.D. (Electrical Engineering)
ศาสตราจารย

นายวันชัย
ทรัพยสิงห

ผูชวย Ph.D. (Electrical Engineering)
ศาสตราจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

3

4

5

นายฉัตรชัย
ศุภพิทักษสกุล

อาจารย

นายบุญยัง
ปลั่งกลาง

อาจารย

นายกฤษณชนม
ภูมิกิตติพิชญ

M.Phil./Ph.D.
(Instrument & Measurement)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Dr.-Ing. (Electrical Engineering)
M.Sc. (Electrical Engineering)

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สําเร็จจาก
Northumbria University,
Newcastle, United Kingdom
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน
Northumbria University,
Newcastle, United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
Northumbria University,
Newcastle, United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง
Kassel University, Kassel,
Germany
University Paderborn, Soest ,
Germany
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Asian Institute of Technology,
Thailand
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558
2545

-

3

3

3

6

6

3

6

3

3

6

6

-

3

3

3

3

6

6

6

2528
2521
2548
2534
2522
2549
2534
2548
2544
2539
2551
2543
2539

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
วิชาการ

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

1

นายพูลเกียรติ์
นาคะวิวัฒน

ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ศาสตราจารย ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

2

นายวิชัย
ผดุงศิลป

ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรมไฟฟา)

3

นายศิริชัย
แดงเอม

ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ศาสตราจารย

สําเร็จจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
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ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558
2529
2521

-

-

-

-

2527
2522

-

-

-

-

2546

-

3

3

3

2538

ลําดับ
4
5

6

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
วิชาการ

นายณัฐวุฒิ
ผูชวย
โสมะเกษตรินทร ศาสตราจารย
นายสุรินทร
อาจารย
แหงมงาม
นายณฐภัทร
พันธคง

อาจารย

ภาระงานสอน

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

ปที่
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา
จบ 2555 2556 2557 2558

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2546
2539

-

3

3

3

Ph.D. (Energy Science)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

Kyoto University, Kyoto ,Japan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงค
Kyoto University, Kyoto, Japan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

2551
2545

-

3

3

3

3

3

-

3

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

2539
2553
2549
2542

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายวีระเชษฐ ขันเงิน
นายวิบูลย ชื่นแขก
นายปฎิพัทธ ทวนทอง
นายอาทิตย โสตรโยม
นายถาวร เบญจนราสุทธิ์
นายธนพงศ สุวรรณศรี

ตําแหนง
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ อมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานอุตสาหกรรม)
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า จั ด ให มี ร ายวิ ช าการฝ ก งาน
อุตสาหกรรมดานวิศวกรรมไฟฟา สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 แบบที่ 2 (แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม) เพื่อ
ชวยใหนักศึกษาที่มีความสนใจตองการทําวิจัยรวมกับอุตสาหกรรมไดเรียนรูกระบวนการจริงในโรงงานและ
ปญหาจริงหนางาน โดยปญหาดังกลาวจะตองเปนสวนหนึ่งหรือสอดคลองกับวิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนําความรูขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟาไปแกไขหรือวิเคราะหปญหาวิศวกรรม และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมตองไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยตองเขียนรายงาน
และสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่ไดแกอาจารยผูสอน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความรับผิดชอบในการทํางาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสวนที่ไดรับมอบหมาย
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3. เข า ใจหลั ก การ กระบวนการผลิ ต และป ญ หาหน า งานในโรงงานอย า งถ อ งแท เพื่ อ นํ า ไปสู
การวิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค
4. สามารถใชความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาบูรณาการ เพื่อนําไปแกปญหาของกระบวนการผลิต
หรือปญหาหนางานไดอยางเหมาะสม
5. สามารถใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ร ว มกั บ องค ค วามรู ใ นการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะหขอมูล
6. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การสืบคน
ขอมูลอยางเปนระบบ และถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
8. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นัก ศึ ก ษาทุก คนตอ งมีหั ว ขอ งานวิ จั ย ของตนเอง โดยเป น การค น คว า วิจั ย ในหั ว ข อ ที่ นา สนใจใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม มีขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน
การรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด การนําเสนอผลงานตอ
ที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เป น โครงการวิ จัย เชิ ง ลึก ในสาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ า เพื่ อ สรา งองค ค วามรูใ หม เทคโนโลยี ห รื อ
การประยุกตในกระบวนการผลิต มีการเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด การนําเสนอผลงานตอที่
ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือ
โครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ที่
เกี่ยวของ มีการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุป
ที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
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4. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือจัดการ
กับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา
5. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางสรางสรรคจากองค
ความรูเดิม
6. สามารถสื่อ สารอย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ โดยใช ก ารสื่อสารด ว ยปากเปล า และการเขีย น รวมทั้ ง
สามารถนําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นักศึกษาตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ภายในภาคการศึกษาแรกของปการศึกษาที่ 2
2. มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาทุกสัปดาห
3. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 ครั้ง ตลอดชวงการทํา
วิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ
2. ตองเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย อาจารย
ประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอยอีก 1 คน
3. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กําหนด
4. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ดานบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่องการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ ผานรายวิชา
สั ม มนาทางวิ ศ วกรรมไฟฟ า 1, 2 และอื่ น ๆ เป น การเสริ ม สร า งและ
ฝกบุคลิกภาพรวมถึงมารยาทของผูเขารวมประชุมสัมมนา
2. มีการรายงานทางวิชาการอยางตอเนื่องผานวิชาวิทยานิพนธ และวิชาเรียน
ทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกิดความรูและทักษะทางปญญา
2. ดานภาวะผูน ํา และ 1. การตรงตอเวลา และสม่ําเสมอตอการเขาชั้นเรียน
ความรับผิดชอบ
2. ใหมีการทํางานกลุมเพื่อฝกดานภาวะผูนําในรายวิชาของหลักสูตร และกิจกรรม
ตลอดจนมีวนิ ยั ใน
ของภาควิชาฯ
ตนเอง
3. การกลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ รวมถึง
สามารถวิเคราะห แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสูการจัดทํา
วิทยานิพนธและเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. คุณธรรม จริยธรรม สอนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
ผานรายวิชาและวิทยานิพนธ
วิชาชีพ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทักษะการจัดการและวินิจฉัยปญหาที่ซับซอนทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
โดยประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยางเหมาะสมดวยตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆขององคกรและ
สังคม
4. มีภาวะเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. จัดใหมีการสอนดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพใหแกนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยอยูในวิชาความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
สําหรับนักศึกษาปริญญาโททั่วไป จะมีการสอนดานคุณธรรม จริยธรรมและกรณีศึกษา
การจั ด การป ญ หาในรายวิ ช าสั ม มนาทางวิ ศ วกรรมไฟฟ า รวมทั้ ง มี ก ารสอดแทรก
การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาสอนอื่นๆ และวิทยานิพนธของหลักสูตร
2. หลักสูตรจัดใหมีการปลูกฝงเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในการทํางาน เชน การตรงตอ
เวลาในการทํางานและสงงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น ภาวะผูนําและผูตาม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น
จะใช ก ารทํ า งานกลุ ม และการนํ า เสนองาน ซึ่ ง พิ จ ารณาจากผู เ ข า ฟ ง ในที่ ป ระชุ ม
กรรมการสอบ อาจารยผูสอน และเพื่อนรวมงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริมตางๆ
4. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรียนการสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรียนที่กําหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การสงงานตามกําหนด และการมีสวนรวมในกิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่จากการทําวิทยานิพนธ
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุมกิจกรรมตางๆ
5. ประเมินปริมาณจากการทุจริตในการทํางานและการสอบ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูด านความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และสามารถประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม
2. มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ เฉพาะทางหรื อ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ คํ า นวณทาง
วิศวกรรมไฟฟา
3 มีความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูใหม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาที่สอดคลองกับ
วิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ ตระหนักถึงผลกระทบขององคความรูนั้นตอสภาพ
ปจจุบันและอนาคต
4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และเทคนิค
การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการทํางานที่
เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
ใช ก ารเรี ย นการสอนในห อ งเรี ย นหรื อ สถานประกอบการควบคู กั บ การทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธ ดังนี้
1. มี ก ารเรี ย นการสอนความรู เ นื้อ หาสาระหลัก และเครื่ อ งมื อ เฉพาะทางหรื อ เครื่ อ งมื อ
คํานวณในรายวิชาของหลักสูตร และมีการสอดแทรกใหติดตามองคความรูใหมๆ จาก
บทความวิชาการ
2. มีการนําเสนองานวิจยั เชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
3. จัดใหมีการสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหนักศึกษาไดมีการสืบคนขอมูล เรียนรู
ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางวิศวกรรมไฟฟา และสามารถบูรณาการทางความรู
4. มีการทํางานวิจัยเชิงลึก โดยนักศึกษาตองคนควาขอมูลและใชกระบวนการทางวิจัย
รวมทั้งตองวิเคราะหและสรุปประเด็นที่สําคัญจากการคนควา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. การประเมินผลการเรียนรูในหองเรียนหรือสถานประกอบการ ประกอบดวย การสอบ
รายงานที่ไดรับมอบหมายและ/หรือการนําเสนอรายงาน
2. การประเมินผลการเรียนรู จากวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย การตอบ
คําถาม การแสดงความคิดเห็นความรูจากบทความวิชาการและผลสัมฤทธิ์จากรายงานที่
ไดรบั มอบหมาย
3. การประเมินผลการเรียนรูจากวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินเอกสารควบคูกับ
การสอบปากเปลาของคณะกรรมการสอบ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถใชความรูเดิมรวมกับความรูหลักในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อ
พัฒนาสรางสรรคองคความรูใหมหรือขยายแนวทางปฏิบัติแบบใหมไดอยางมีนัยสําคัญดวยตนเอง โดยเนนใช
กระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษานํา ซึ่งผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาตองประกอบดวย
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
หรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใช
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และ
การวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยาง
มีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหา
หรือจัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา
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4. สามารถสั ง เคราะห แ ละพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ท างด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า ได อ ย า ง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ให มี โ ครงงานทางวิ ช าการเพื่ อ เป น กรณี ศึ ก ษาจากรายวิ ช าเรี ย นและวิ ช าสั ม มนาทาง
วิศวกรรมไฟฟา ซึ่งตองมีการสืบคน ความรู ดุลยพินิจ การวิเคราะห การอภิปราย การหา
ขอสรุป การทํารายงาน การนําเสนอและตอบคําถาม
2. กระบวนการวิจัยในวิชาวิทยานิพนธ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมหรือแนวทางปฏิบัติแบบ
ใหมอยางมีนัยสําคัญ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากผลที่ไดจากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรียนในหลักสูตร การมีสวน
รวมในการอภิปราย ความสมบูรณของงาน
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจริงจากวิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
และในภาพรวม โดยใช วิ ธี ก ารประเมิ น เอกสารควบคู กั บ การสอบปากเปล า ของ
คณะกรรมการสอบ เชน การประเมินจากแผนการทํางานและการดําเนินงาน การรายงาน
ความก าวหนา ความเขาใจในทฤษฎีและการประยุก ต เทคนิคการวิ จัย การออกแบบ
การทดลองและเครื่ อ งมื อ ผลการทดลอง การวิ เ คราะห ข อ สรุ ป ที่ ส มบู ร ณ เ พื่ อ ขยาย
องคความรูหรือการประยุกตใชจากที่มีอยูเดิม
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและ/
หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส และทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอดแทรกลงในการสอนที่ตองมีการทํางานเปนกลุมและวิชาสัมมนาที่ตองมีกิจกรรม
รวมกัน ซึ่งตองมีความรับผิดชอบ การกระจายงานตามหนาที่ รวมทั้งวิชาวิทยานิพนธเพื่อใหการทํางานสําเร็จ
ลุลวง เปนไปตามตารางเวลา และไดความสมบูรณของงาน
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2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน แบบประเมินของสมาชิกในกลุม
2. ประเมินจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
กลุม
3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในวิชาวิทยานิพนธ การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
และการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา
2. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิ เ คราะห ข อ มู ล ผลการทดลองเพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ ท าง
วิศวกรรมไฟฟา
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสารดวย
ปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ ด า นคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นรายวิ ช าด ว ย
สถานการณ จํ า ลอง และ/หรื อ สถานการณ จ ริ ง เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะ สามารถ
วิ เ คราะห คั ด กรองหรื อ สั ง เคราะห ข อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ เ พื่ อ นํ า มาใช ใ น
การศึกษาคนควาปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟา
2. จัดใหมีกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานอยาง
เป น ทางการและไม เ ป น ทางการ ในรายวิ ช าการเรี ย นการสอน สั ม มนาทาง
วิศวกรรมไฟฟา วิทยานิพนธ
3. สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดีและ
สามารถนําเสนอรายงานไดอยางเหมาะสม
43

4. จั ด ให มี ก ารแนะนํ า และปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สื บ ค น ข อ มู ล
การใชฐานขอมูลในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา วิทยานิพนธ รายวิชาเรียน
เพื่อติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ใชการสอบขอเขียน การทํา
รายงานโครงการทางวิชาการ หรือการสอบปากเปลาจากอาจารย ผูสอน อาจารย ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ คณะกรรมการสอบ โดยพิ จ ารณาจากการอธิ บ ายการใช
เครื่องมือ การคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ ขอจํากัดและความเหมาะสม
ของเครื่องมือ
2. ประเมินผลการเรียนรูดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการสอบ
ปากเปลาจากอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการสอบ โดย
พิจารณาจากการอธิบาย การตอบคําถาม วิธีการนําเสนอรายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทักษะการจัดการและวินิจฉัยปญหาที่ซับซอนทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดย
ประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยางเหมาะสมดวยตนเอง รวมทั้ง
สนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
4. มีภาวะเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
3.2 ความรู
1. มีความรู แ ละความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลัก ทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญของ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และสามารถประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม
2. มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพื่อคํานวณทางวิศวกรรมไฟฟา
3. มีความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูใหม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาที่สอดคลองกับวิทยานิพนธ
หรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององคความรูนั้นๆ ตอสภาพปจจุบันและ
อนาคต
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4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และเทคนิคการวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการทํางานที่เหมาะสม และสามารถ
บูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือ
โครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิ จัย หรือเทคนิคคํ า นวณ และการวิเ คราะห
เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา
4. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางสรางสรรคจากองค
ความรูเดิม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและ/หรือ
งานกลุม
4. สามารถแสดงความเป นผูนํ า ไดอยางเหมาะสมตามโอกาส และทํางานร ว มกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอแนวทาง
การแกไขปญหา
2. สามารถใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ร ว มกั บ องค ค วามรู ใ นการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฏการณทางวิศวกรรมไฟฟา
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสารดวยปากเปลา
และการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
4. สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ติ ด ตามความก า วหน า ทางเทคโนโลยี และ
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-210-601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1
04-210-602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 2
04-210-603 คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟาขั้นสูง
04-210-604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกตสําหรับ
งานวิศวกรรมไฟฟา
04-211-601 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสมัยใหม
สําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
04-211-602 ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอรในระบบ
ไฟฟากําลัง
04-211-603 ระบบจําหนายกําลังไฟฟา
04-211-604 สภาวะชัว่ ครูในระบบไฟฟากําลัง

1
●
●
●


2



3





2. ความรู

4



1


●


2




●

3 4
● ●
● ●
●
● 

●





●







●
●




●
●
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5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธระหวาง
3. ทักษะทางปญญา
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
● ●   ● ●      ●
● ●   ● ●     ● ●
●  ●
● 

  
       
● 

 ●

 ●



 ● 

 



 ●




 ● 
 ● 




●
●

 ●
 ●

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-211-605 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมไฟฟาและการ
วางแผน
04-211-606 เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟา
กําลัง
04-211-607 การออกแบบระบบไฟฟากําลังและ
ดําเนินการ
04-211-608 การปองกันระบบไฟฟากําลังขั้นสูง
04-211-609 คุณภาพในระบบไฟฟากําลัง
04-211-610 ระบบสงจายไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับแบบยืดหยุน
04-211-611 ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟากําลัง
ขั้นสูง

1
●

2

3


3


4


5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธระหวาง
3. ทักษะทางปญญา
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 ● 
  ●
 ●

2. ความรู

4

1
●

2

●



●





 ● 

 

●

 ●

●



●





 ● 

 

●

 ●

●
●
●





●
●
●









 ● 
 ● 
 ● 

 
 
 

●
●
●

 ●
 ●
 ●

●



●





 ● 

 

●

 ●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2


3



4



1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-211-612 เทคโนโลยีดานพลังงาน
04-211-613 ระบบโฟโตโวลตาอิกและการประยุกต
ใชงาน
04-211-614 การแปลงพลังงานโดยตรง
04-211-615 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงขั้นสูง
04-211-616 การวิเคราะหสนามไฟฟาในงาน
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
04-211-617 การเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
04-211-618 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
แมเหล็กไฟฟา
04-211-619 การจัดสัมพันธทางฉนวน

1



5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธระหวาง
3. ทักษะทางปญญา
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
  
       
  
 
    

1



2



3



2. ความรู

4






●
●
●

●
●
●













 ● 
 ● 
 ● 

 
 
 

●
●
●












●
●

●
●










 ● 
 ● 

 
 

●
●









●

●







 ● 

 

●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

04-212-607
04-212-608
04-212-609
04-212-610

ทอโปโลยีของวงจรคอนเวอรเตอร
การควบคุมอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
เครื่องจักรกลไฟฟาขั้นสูง
การควบคุมการขับเคลื่อนทางไฟฟา
การแปลงผันกําลังแบบวิธีสวิตช
การประยุกตอเิ ล็กทรอนิกสกาํ ลังใน
ระบบไฟฟากําลัง
ระบบควบคุมขั้นสูง
ระบบควบคุมดิจิตอล
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ทฤษฏีโครงขายประสาทเทียม




2







3







4







 ●
 ●
 
 

























  
  

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-212-601
04-212-602
04-212-603
04-212-604
04-212-605
04-212-606

1







5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธระหวาง
3. ทักษะทางปญญา
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
  

   
  

   
  
  
  
  
  
   
  
   

2







3



2. ความรู

4
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●
●
●
●










 
 
 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
04-212-611
04-213-601
04-213-602
04-213-603
04-213-604
04-213-605
04-213-606
04-213-607
04-213-608

เทคโนโลยีเซนเซอร
หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 1
หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 2
หัวขอประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
หัวขอประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 2
ปฏิบัติการเฉพาะดานวิศวกรรมไฟฟา 1
ปฏิบัติการเฉพาะดานวิศวกรรมไฟฟา 2
ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 2










2


3










2. ความรู

4






1










2
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3










4










5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธระหวาง
3. ทักษะทางปญญา
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 ●
  
  
  

   
  

   
  

   
  

   
  
    
  
    
  
    
  
    

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-214-601 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมไฟฟา
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-215-701 วิทยานิพนธ

1


2










3






 
 

2. ความรู

4


1


2












4


5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสัมพันธระหวาง
3. ทักษะทางปญญา
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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3

































หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (Grade)
1.1 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดยใหผลการ
ประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน ดังนี้
ระดับคะแนน คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C
2.5
คอนขางดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช
(Fair)
1.5
คอนขางพอใช (Poor)
D
D
1.0
ออน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย
1.2 การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบภาษาต า งประเทศ
การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1) การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ
ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้
1. การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวนคือ
- ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนและการควบคุ ม
วิทยานิพนธ
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหาและความ
ทันสมัย การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําไดโดยใชการประกันคุณภาพภายในดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษานั้น ควรเนนการทําวิจัย อยาง
ตอ เนื่ อ งในด า นสั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พ ของบัณ ฑิ ต และนํ า ผลวิ จัย ที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง การเรี ย น
การสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดําเนินการมีดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
2. มีการติดตามขอมูลของบัณฑิตตอภาวะการไดงานทําเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จะสําเร็จการศึกษาได ตองมี
คุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและ
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
3. สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ โดยใหเปนไปตามประกาศคณะหรือ
มหาวิทยาลัย
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4. เกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. สรรหาคณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. จัดใหมีการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อใหอาจารยใหมมีความเขาใจตอวิสัยทัศน พันธกิจ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และ
การประกันคุณภาพ
3. สงเสริ มใหมีการเพิ่ มพูนความรู เช น การศึก ษาตอ การฝก อบรม การดู งานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณในดานการเรียนการสอน
การวิจัยและการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
4. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูดานภาษาตางประเทศ เชน การฝกอบรมดานภาษาตางประเทศทั้ง
ดานการสื่อสาร และการเขียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับ
นานาชาติ และรองรับการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในอนาคต
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการดานการเรียนการสอน เชน การจัดทําสื่อการสอน
การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใชโปรแกรมเฉพาะสาขาในการคํานวณผล เปนตน
2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูดานการเรียนการสอน เชน การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตางๆ
1. สงเสริมใหอาจารยที่ยังมีวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกไปศึกษาตอ
2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
อื่นๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณการทํางานวิจัยและ
บริการวิชาการ
3. สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. กระตุนใหอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวิจัยและการสรางเครือขายการวิจัยการวิจัยทั้งในและ
นอกประเทศ
5. การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ โดยเฉพาะกั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให มี
การพัฒนาวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน
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6. สนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยและคนควากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึ ง การเข า ร ว มทํ า วิ จั ย ระยะสั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญและชํ า นาญการในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา
7. สนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไมนอย
กวา 3 คน ซึ่งไดรับมอบหมายและแตงตั้งจากคณบดีตามคําแนะนําของหัวหนาภาค โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหนาที่วางแผน การจัดการเรียนการสอน การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร
โดยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี้
1.1 การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารยผูสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และตองมีการประเมินการเรียนการสอนทุก
รายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
1.2 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธเพื่อใหสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต อ งมี หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ แ ละอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ภ ายในภาค
การศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2
2. นักศึกษาทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนวิจัยเชิงวิชาการ) และแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวม
อุตสาหกรรม) ตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2
3. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา ตลอด
ชวงเวลาการทําวิทยานิพนธ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
1.3 การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. สอบผานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
2. นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต อ งมี ก ารนํ า เสนอผลงานเพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ ต อ ที่ ป ระชุ ม ทางวิ ช าการที่ มี
การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติไมนอยกวา
1 ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสาร
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ทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
3. ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการตอง
ประกอบดวยอาจารยประจํา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
5. ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป
1.5 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และคาใชจายใน
สวนของบุคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะ
ขอรับจากการสนับสนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีการจัด สภาพแวดล อมและทรั พ ยากรการเรีย นรู ที่เ หมาะสม มี อุปกรณ หอ งเรีย น สื่อการเรีย น
การสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมตอโครงขายที่สามารถคนควา สนับสนุนการเรียน
การสอนและวิจัย ซึ่งทรัพยากรเดิมที่มีอยูแลว มีดังนี้
1. หองคอมพิวเตอรของคณะวิศวกรรมศาสตรและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อหาความรูเพิ่มเติม
และเพิ่ ม ทั ก ษะการใช ค อมพิ ว เตอร โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง โปรแกรมเฉพาะทางของสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา
2. หอสมุ ด กลางของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร เ ป น แหล ง รวบรวมเอกสาร ตํ า รา
วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจัยออนไลน
3. ครุภัณฑในหองปฏิบัติการตางๆ ที่สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. เครื่องมือวิเคราะหและทดสอบในหองปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมจะมีการปรับปรุงทุกป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ประสานงานระหวางสํานักหอสมุดกลางและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือและตํารา
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการเรียนการสอนและทําวิทยานิพนธ
2. ประสานงานระหวางภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียนและทําวิจัย
เพื่อใชในหองปฏิบัติการ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมีเปาหมายเพื่อใหหลักสูตรสามารถวางแผนการจัดการเรียน
การสอนไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง
โดยการประเมิ น ด า นความเพี ย งพอด า นตํ า รา วารสาร วารสารออนไลน อุ ป กรณ ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ดานโสตทัศนอุปกรณและระบบเครือขาย จะใชการจัดทําสถิติ ความถี่การใช ความพึงพอใจของผูใชความเร็ว
ของระบบเครือขายตอนักศึกษาหรือจํานวนชั่วโมง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตอง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือเทียบเทา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยประจําหลักสูตรตองมีการประชุมรวมกันเพื่อวาง
แผนการจั ด การเรี ยนการสอน การประเมินผล และใหค วามเห็ นชอบตอการประเมิ นผลทุก รายวิ ชา เก็ บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการบริหาร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักสูตรและไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษในหลักสูตร เพื่อถายทอดประสบการณตรงและความเชี่ยวชาญในงาน
เฉพาะทางแกนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือเปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาที่เกี่ยวของ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาควรมีวุฒิ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาวิทยาศาสตรไฟฟาหรือเทียบเทา สวน
บุคลากรที่มีหนาที่อื่นๆ นั้นมิไดจํากัดวุฒิ แตควรมีประสบการณการทํางานในดานที่เกี่ยวของกับภาระงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
สนับสนุนใหมีการดูงานภายนอกหนวยงานหรือการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ครั้งตอป
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอี่นๆ แกนักศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ จัดใหมีการสัมมนารวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และ
นิสิตนักศึกษาระหวางหนวยงานและสถานศึกษาอื่น มีวารสารทางดานวิศวกรรมไฟฟา หรือ
สาขาวิชาการที่สัมพันธ ทั้งในและตางประเทศเพื่อการศึกษาคนควาและการทําวิทยานิพนธ
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาในระดับประเทศและระดับสากล โดยเขารับฟง
การบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
3. มีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน หรือการเขารวมสัมมนาใหเหมาะสมตาม
ความสามารถ ความถนัด และความตองการของผูเรียน
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลประเมินหรืออื่นๆ โดยตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนเปนสังคมแหงการเรียนรู เศรษฐกิจฐานความรูและการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
จากผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา ความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
ในส ว นของกลุ ม สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต และกลุ ม หน ว ยงานผู ใ ช วิ ศ วกรไฟฟ า ต อ งการคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงคดานความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพในระดับสูงมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณเชิงลึกทั้งกลุมสถาบันการผลิตและกลุมผูใชวิศวกรไฟฟา พบวา วิศวกรไฟฟาชั้นสูง
ยังไมเพียงพอตอความตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพที่จะตอบสนองตอความตองการของหนวยงานทั้ง
ของรั ฐ และเอกชน ตลอดจนอาชี พ จะสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ต อ สั ง คมการเรี ย นรู เศรษฐกิ จ ฐานความรู แ ละ
การปฏิรูปการศึกษาอันจะสงผลตอการพัฒนาของประเทศเพื่อการแขงขัน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดํ า เนิ น งาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิแ หงชาติ หรื อมาตรฐานคุณ วุ ฒิสาขา/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ น การ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน
X
และทรัพยากรสนับสนุน ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป

5

5

5

5

5

รวมตัวบงชีใ้ นแตละป

10

12

13

13

13

...

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนําสงภาควิชาภายใน 4 สัปดาหกอน
การเรียนการสอน เพื่อทําการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งจาก
ภาควิชา
2. จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินโดยนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
ประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมไดจากการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาแลว และผูใชบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกคณะกรรมการหลักสูตรที่แตงตั้งจากภาควิชา
3. จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
1. โครงสราง 1. แผนการศึกษาแบบที่ 1
1.1 หมวดวิชาบังคับ
หลักสูตร

1.1.1 วิชาบังคับรวม
1.1.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง
- วิชาบังคับหลักเฉพาะแขนง
- วิชาบังคับเฉพาะกลุม
1.2 หมวดวิชาเลือก
1.2.1 วิชาเลือกหลัก
1.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
11
2
9
6
3
15
15
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1. แผนการศึกษาแบบที่ 1
1.1 หมวดวิชาบังคับ
- รายวิชาบังคับ(นับหนวยกิต)
- รายวิชาบังคับ(ไมนับหนวยกิต)
1.2 หมวดวิชาเลือก
1.3 วิทยานิพนธ

2. แผนการศึกษาแบบที่ 2
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2
2.1 หมวดวิชาบังคับ
11 หนวยกิต
2.1 หมวดวิชาบังคับ
2.1.1 วิชาบังคับรวม
2 หนวยกิต
- รายวิชาบังคับ(นับหนวยกิต)
2.1.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง
9 หนวยกิต
- รายวิชาบังคับ(ไมนับหนวยกิต)
- วิชาบังคับหลักเฉพาะแขนง
6 หนวยกิต
2.2 หมวดวิชาเลือก
- วิชาบังคับเฉพาะกลุม
3 หนวยกิต
- วิชาเลือกในกลุม วิชา
2.2 หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
- รายวิชาเรียนและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
- วิชาเลือกหลัก
9 หนวยกิต
- วิชาเลือกในแผนทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
6 หนวยกิต
2.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ

12 หนวยกิต

2.3 วิทยานิพนธ

6
6
2
18
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
6
2
18
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

12 หนวยกิต

* หมายเหตุ วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1 และสัมมนาทาง
วิ ศ วกรรมไฟฟ า 2 รวม 2 หน ว ยกิ ต เป น รายวิ ช าในหมวด
วิชาบังคับ ที่ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมี
ผลการเรียนผานเกณฑในระดับ S (เปนที่พอใจ)

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

38 หนวยกิต
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รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

36 หนวยกิต

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
2. รายวิชา

1. แผนการศึกษาแบบที่ 1
1.1 หมวดวิชาบังคับ
1.1.1 วิชาบังคับรวม
1.1.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนง
- วิชาบังคับหลักเฉพาะแขนง
- วิชาบังคับเฉพาะกลุม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
11
2
9
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1 แผนการศึกษาแบบที่ 1
1.1 หมวดวิชาบังคับ
- รายวิชาบังคับ(นับหนวยกิต)

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

 วิชาบังคับเฉพาะแขนง ตัดแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคมออก ทําใหหลักสูตรใหมไมมีวิชาบังคับเฉพาะ
แขนง วิชาที่เคยอยูใ นหมวดนี้ถูกยายไปหมวดอื่นๆ

 ไมมีวิชาบังคับเฉพาะกลุม วิชาที่เคยอยูในหมวดนี้ถูกยายไป
หมวดวิชาเลือก
 วิชายายมาจากหมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนง
04-210-603 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาขั้นสูง
 วิชายายมาจากหมวดวิชาเลือก กลุมวิชาระบบไฟฟา
04-210-604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกต
สําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา

3(3-0-6)

3(3-0-6)

- รายวิชาบังคับ(ไมนับหนวยกิต)
2 หนวยกิต
 วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1 และ 2 เปนวิชาเรียนไม
นับหนวยกิต
1.2 หมวดวิชาเลือก
1.2.1 วิชาเลือกหลัก แบงเปน 2 แขนงวิชา
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง มี 4 กลุมวิชา
กลุมวิชาระบบไฟฟากําลัง
 กลุมวิชาไฟฟาแรงสูง
 กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกสและการควบคุม
 กลุมวิชาพลังงาน
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม


1.2 หมวดวิชาเลือก
 ไม มี ห มวดวิ ช าเลื อ กหลั ก ไม มี แ ขนงวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
 ตัดหมวดวิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคมออก
 วิชาเลือกมี 3 กลุมวิชา
- กลุมวิชาระบบไฟฟากําลัง
- กลุม วิชาอิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบควบคุม
- กลุม วิชาหัวขอเลือกและประยุกตเฉพาะดาน

กลุมวิชาระบบไฟฟากําลัง
ยุบรวม กลุมวิชาระบบไฟฟากําลัง กลุมวิชาไฟฟาแรงสูง และ
กลุมวิชาพลังงาน เขาดวยกัน
 วิชาที่เพิ่ม
04-211-601 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสมัยใหม
สําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
04-211-605 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
และการวางแผน
3(3-0-6)
04-211-610 ระบบสงจายไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับแบบยืดหยุน
3(3-0-6)
04-211-614 การแปลงพลังงานโดยตรง
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 วิชาที่ยายมา
จากวิชาบังคับเฉพาะแขนง
04-211-602 ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร
ในระบบไฟฟากําลัง
จากวิชาบังคับเฉพาะกลุมระบบไฟฟา
04-211-603 ระบบจําหนายกําลังไฟฟา
จากวิชาบังคับเฉพาะกลุมวิชาพลังงาน
01-211-612 เทคโนโลยีดานพลังงาน
จากวิชาบังคับเฉพาะกลุมวิชาไฟฟาแรงสูง
04-211-615 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงขั้นสูง
 วิชาที่ตัดออก
04-210-603 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
04-210-622 การวิเคราะหความผิดพรอง
ในระบบไฟฟากําลัง
04-210-623 การจายโหลดอยางประหยัดของ
ระบบไฟฟากําลัง
04-210-628 ระบบสงแรงดันสูงกระแสตรง
04-210-633 ทฤษฎีการปลอยประจุกาซ
04-210-654 เทคโนโลยีดานแสงอาทิตย
04-210-659 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา
04-210-660 หัวขอประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา
04-210-661 ปญหาเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา
04-210-662 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน
04-210-730 เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมที่สุด
ในระบบไฟฟากําลัง
04-210-732 การวางแผนระบบไฟฟากําลัง
04-210-763 เทคโนโลยีพลังงานลม
04-210-764 เทคโนโลยีแบบผสมผสาน

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

กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบควบคุม
 วิชาที่เพิ่ม
04-212-601 ทอโปโลยีของวงจรคอนเวอรเตอร
04-212-609 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
04-212-610 ทฤษฎีโครงขายประสาทเทียม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 วิชาที่ยายมา
จากวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบควบคุม
- อิเล็กทรอนิกสกาํ ลังและการควบคุม
3(3-0-6)
(เปลื่ยนชื่อเปน “การควบคุมอิเล็กทรอนิกสกําลัง”)
 วิชาที่ตัดออก
04-210-644 ทฤษฎีระบบควบคุม
3(3-0-6)
04-210-646 การออกแบบระบบไมโครคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
04-210-648 การวัดคุมทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-210-649 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลังขั้นสูง
3(3-0-6)
04-210-650 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาขั้นสูง
3(3-0-6)
04-210-651 ปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ
3(3-0-6)
04-210-652 ระบบอัจฉริยะ
3(3-0-6)

กลุมวิชาหัวขอเลือกและประยุกตเฉพาะดาน
 วิชาที่เพิ่ม
04-213-601 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 1
04-213-602หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมไฟฟา 2
04-213-603หัวขอประยุกตทางดานวิศวกรรมไฟฟา 1
04-213-604หัวขอประยุกตทางดานวิศวกรรมไฟฟา 2
04-213-605ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
04-213-606ปฏิบัติการเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 2
04-213-607ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 1
04-213-608ปฏิบัติการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 2

2. แผนการศึกษาแบบที่ 2
1. หมวดวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
- วิชาเลือกหลัก
12 หนวยกิต
- วิชาเลือกในแผนทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
6 หนวยกิต

2. แผนการศึกษาแบบที่ 2
2.1 หมวดวิชาบังคับ

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

6 หนวยกิต

เรียนเหมือนกับในแผนการศึกษาที่ 1 หลักสูตรใหม

2.2 หมวดวิชาเลือก

18 หนวยกิต

วิชาเลือก 12 หนวยกิต และวิชาเลือกในแผนวิจัยรวม
อุตสาหกรรมอีก 6 หนวยกิต เชนเดิม
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
- 04-210-665 การฝกงานอุตสาหกรรม เปน 04-214-601 การฝกงาน
อุตสาหกรรมดานวิศวกรรมไฟฟา
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 วิชาที่เพิ่ม
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
 วิชาที่ตัดออก
04-210-665 การปองกันดานสิ่งแวดลอม
04-210-666 การจัดการทางอุตสาหกรรม
04-210-667 การจัดการดานธุรกิจ

1.3 หมวดวิทยานิพนธ
04-210-769 วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต

1.3 วิทยานิพนธ

12(0-0-36) 04-215-701 วิทยานิพนธ
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1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

12 หนวยกิต
12(0-0-36)

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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1.ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม
วารสารระดับชาติ (National Journal Publishing)
1. S. Hiranvarodom, “Choices of Application of PV Power System for a Rural Village in Thailand
(Thai Version)”, Exploring the World of Chemistry and Technology Journal, ISBN 1686-7270,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Thailand, pp. 1-10, January-March 2005.
2. S. Hiranvarodom et al, “A Strategic Model for PV Dissemination in Thailand”, Progress in
Photovoltaic, Research and Applications, pp.409-419, 1999.
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1. S. Hiranvarodom et al, “An Optional Design of PV Systems for a Thai Rural Village”, Proceeding of 16th
European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Glasgow United Kingdom, pp.
2598-2601, May 1-5, 2000.
2. S. Hiranvarodom, “A Role of the National PV Centre for Dissemination of PV Development in
Thailand”, Proceeding of 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition,
Munich Germany, Oct. 22-26, 2001.
3. S. Hiranvarodom, “A Comparative Study of Solar Street Lighting System in Different Lamps”,
Proceeding of PV in Europe from PV Technology to Energy Solutions Conference and Exhibition, Rome
Italy, Oct. 7-22, 2002.
4. S. Hiranvarodom, “Modeling of Strategy for Photovoltaic Development and Dissemination in
Thailand”, Proceeding of 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion,
Osaka
International Convention Center, Osaka, Japan, May 11-18, 2003.
5. S. Hiranvarodom, “A Comparative Analysis of Photovoltaic Street Lighting System Installed in
Thailand”, Proceeding of 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Osaka
International Convention Center Osaka Japan, May 11-18, 2003.
6. S. Hiranvarodom, “Performance Analysis of the Photovoltaic Water Pumping System at a Thai
Educational Institute”, Proceeding of 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference and
Exhibition, Paris France, Jun. 7-11, 2004.
7. S. Hiranvarodom, “Design and Analysis of Centralized Photovoltaic Power System for a Rural
Village in Thailand”, The 3rd International Symposium of Eco-Energy and Material Science Engineering,
Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai Thailand, April 6-9, 2005.
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8. S. Hiranvarodom, “Photovoltaic System for a Board of the Faculty Map in a Thai university”,
Proceeding of 15th International Photovoltaic Science and Engineering Conference and Solar Energy
Exhibition, Shanghai International Convention Center Oriental Riverside, October 10-15, 2005.
ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1. Karel Sterckx and S. Hiranvarodom, “PSPICE Simulation of the Lattice Balanced Modulator”, Proceeding of the
18th Conference of Electrical Engineering, Chonburi Thailand, pp.432-439, October 11-12, 1993.
2. S. Hiranvarodom et al, “Multistage Lightning Impulse Voltage Generator for Engineering Education
Applied”, Proceeding of the 26th Conference of Electrical Engineering, Petchburi Thailand, pp.465-470,
November 6-7 ,2003.
2. ดร.วันชัย ทรัพยสิงห
วารสารระดับนานาชาติ (International Journal Publishing)
1. K. Busawon, J De Leon Morales, and W. Subsingha, “A Control Design for a Class of Nonlinear
Systems Using Linear Techniques”, The IASTED International Journal of Robotics and Automation,
2003, Vol. 18 (No. 2), pp. 63-71.
วารสารระดับชาติ (National Journal Publishing)
1. วันชัย ทรัพยสิงห, “การประมาณคาอิมพิแดนซและมุมเฟสแรงดันในระบบสายสงกําลังไฟฟาดวยวิธีตัว
สังเกตการณแบบปอนไปหนา”, บทความวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2549
2. วันชัย ทรัพยสิงห และ เสงี่ยม จันทรจํารัส, “การออกแบบพีดับบลิวเอ็มอินเวอรเตอรแบบหลายระดับที่มี
ความเพี้ ย นฮาร โ มนิ ก ส ต่ํ า สํ า หรั บ งานผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยเซลล แ สงอาทิ ต ย ” บทความวารสารวิ ช าการ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2552
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1. W. Subsingha, K. Busawon, and G.A. Putrus, “Line Impedance and power angle estimation for the
control of a grid connected synchronous generator”, The 22nd IASTED International Conference on
Modelling Identification and Control (MIC2003), 2003. pp. 40-44.
2. W. Subsingha, K. Busawon, and G.A. Putrus, “Robust Mid-voltage regulation of a transmission line
using ASVC”, The IASTED Proceeding of the 7th International Multi Conference on Power Systems
and Energy Systems, 2003, pp. 138-142.
3. W. Subsingha, “Observer based midpoint voltage regulation of a power system using an ASVC”, The
IASTED International Journal of Energy and Power Systems 2006, IASTED International Conference
in Energy, Power and Systems (EPS 2006), Chiang Mai, THAILAND, 29-31 March 2006, pp. 88-93.
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4. W. Pusorn, W. Srisongkram, W. Subsingha, S. Daeng-em, and P. Boonchiam, “Low Cost AC Solid
State Circuit Breaker”, Poster Session of The seventh International Conference on Power Electronics
and Drive Systems (PEDS 2007), 27-30 November 2007, Bangkok, THAILAND.
5. S. Onpuns, W. Subsingha, P. Boonchiam, and W. Olapiriyakul, “The Simulation Model of 160kW
Induction Generator Driven Micro Hydro Turbine Power in the MWA of Thailand (Lat Prao Pumping
Station)”, The 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19-22 November
2009, Chiang Mai, THAILAND.
ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1. วันชัย ทรัพยสิงห สมชาย ฉัตรรัตนา และพนาฤทธิ์ เศรษฐกุล, “เทคนิคพีดับบลิวเอ็ม แบบเฉลี่ยพื้นที่ใต
สวนโคง สําหรับควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําไฟสลับ 3 เฟส”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้ง
ที่ 15, กรุงเทพมหานคร, พศ. 2535
2. วันชัย ทรัพยสิงห “การควบคุมการแกวงของกําลังไฟฟาในระบบไฟฟาชนิดเครื่องกําเนิดเดี่ยวเชื่อมโยง
กับระบบบัสอนันตดวยอินเวอรเตอรแรงดัน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 29, 9-10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
3. วารุณี ศรีสงคราม วันชัย ทรัพยสิงห และไพศาล บุญเจียม, “การเปรียบเทียบวิธีการตรวจจับแรงดันตกชั่ว
ครูไมสมมาตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟา”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 29, 9-10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
4. เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน และวันชัย ทรัพยสิงห, “การหาคากําลังไฟฟาสูงสุดจากแผงเซลลแสงอาทิตย
ดวยระบบดิจิตอล” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
5. สุระโยธิน เกาะโพธิ์ วันชัย ทรัพยสิงห ธนพงศ สุวรรณศรี และไพศาล บุญเจียม, “การแกปญหาเฟอรโร
เรโซแนนซขณะ Back Start ที่โรงไฟฟาระยอง RY-C Block No.1”, การประชุมเครือขายวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1, 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
6. บุญยัง ปลั่งกลาง วันชัย ทรัพยสิงห และสมชัย หิรัญวโรดม, “บานพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสาน”,
การประชุ ม เครื อ ข า ยวิ ช าการวิ ศ วกรรมไฟฟ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 1, 19-21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
7. ประเสริฐ สารการ วันชัย ทรัพยสิงห และ ปฎิพัทธ ทวนทอง, “แหลงจายไฟตรงแบบผสมดวยเซลล
เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่สําหรับประยุกตใชในรถไฟฟา” การประชุมเครือขายวิชาการวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1, 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
8. ศิริชัย แดงเอม วันชัย ทรัพยสิงห และสมชาย เบียนสูงเนิน, “อินเวอรเตอรหนึ่งเฟสแบบควบคุมแรงบิด
โดยตรง” การประชุมเครือขายวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
1, 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
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9. วิเชียร หทัยรัตนศิริ วันชัย ทรัพยสิงห และสายชล ชุดเจือจีน, “การเหนี่ยวนําความรอนสําหรับทุบขึ้นรูป
โดยใชวงจรอินเวอรเตอรแหลงจายชนิดเอช-บริดจรวมกับวงจรดีซีทูดีซีคอนเวอรเตอรแบบทอนแรงดัน”
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 31 (EECON31) พ.ศ. 2551.
10. ประเสริฐ สารการ วันชัย ทรัพยสิงห และปฎิพัทธ ทวนทอง, “แหลงจายไฟตรงแบบผสมดวยเซลล
เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสําหรับประยุกตใชในรถไฟฟา”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขาย
พลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5 (ENETT2009, 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
11. ประเสริฐ สารการ วันชัย ทรัพยสิงห และปฎิพัทธ ทวนทอง, “บูสตคอนเวอรเตอรแบบ 4 เฟส สําหรับ
ประยุกตใชกับเซลลเชื้อเพลิง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 32, จังหวัดปราจีนบุรี, 2830 ตุลาคม พ.ศ. 2552
12. สุระโยธิน เกาะโพธิ์ วันชัยทรัพยสิงห ธนพงศ สุวรรณศรี และไพศาล บุญเจียม, “การวิเคราะหเฟอรโรเร
โซแนนซที่เกิดกับหมอแปลงสํารองจายไฟของโรงไฟฟา”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้ง
ที่ 32, จังหวัดปราจีนบุรี, 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2552
13. เสงี่ยม จันทรจํารัส และ วันชัย ทรัพยสิงห, “การออกแบบและวิเคราะหอินเวอรเตอรหลายระดับ และ
พัลสวิดธมอดูเลเตอรหลายระดับ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 32, จังหวัดปราจีนบุรี,
28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2552
14. ทรงเกียรติ อภิชัย และวั นชั ย ทรั พยสิงห, “แบบจํ าลองเซลลเชื้ อเพลิ งชนิด PEM ดวยโปรแกรม
MATLAB/Simulink” การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ENETT2010)
5-7 พฤษภาคม 2553, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15. ทรงกลด ศรีปรางค และวันชัย ทรัพยสิงห, “การประยุกตใชบอรดประมวลผล dsPIC30Fxx ในวงจร
อินเวอรเตอร 3 เฟส”, การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ENETT2010)
5-7 พฤษภาคม 2553, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. P. Sarakarn, W. Subsingha, and P. Thuanthong, “4 Phase Interleaved Technique Boost Converter for
Fuel Cell Applications”, ENETT2010 Conference on Energy Network of Thailand, 5-7 May 2010,
Petchburi, THAILAND.
3. ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล
วารสารระดับชาติ (National Journal Publishing)
1. นะรา เฉลิมกลิ่น และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล, “ชุดวัดการกระจายแรงสําหรับทดสอบเสื้อเกราะกัน
กระสุน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี ปที่6 ฉบับที่ 6, 2551
2. บัณฑิต ฤทธิ์ทอง และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล “การใชโครงขายประสาทเทียมในการออกแบบระบบ
ไฟฟาสําหรับอาคารชุด”, วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี ปที่6 ฉบับ 13-14, 2552
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ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1. Poster presentation at the conference organized by Institute for Image Data Research, Northumbria
University, 14th October 1998.
2. C. Suppitaksakul, G. Sexton and P.D. Minns, “A pedestrian tracking using the association of Cellular
Automata and a Neural Network”, Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing
the 5th International Symposium, Patras, Greece, 19-21 July 2006.
3. C. Suppitaksakul, “Using the Association of Cellular Automata and Artificial Neural Network for
Supporting Pedestrian Tracking system”, Poster presentation at International Networking of Young
Scientists (INYS) on Medical Imaging, Chiang Mai, Thailand, 2008.
4. C. Suppitaksakul and V. Saelee, “Application of Artificial Neural Networks for Electrical Losses
Estimation in Three-Phase Transformer”, ECTI-CON2009, Pattaya, Thailand, May 2009.
5. C. Suppitaksakul, N. Chalermklin, S. Pasaprated and S. Sangnu, “A Prototype Measuring Set for
Capturing Dissipated Force on Soft Armor”, International Conference on Control, Automation and
Systems 2010 (ICCAS2010), in KINTEX, Gyeonggi-do, Korea, 27-30 October 2010.
6. C. Suppitaksakul, “A Measuring Set for Visualization of Ballistic Impact on Soft Armor”, 7th IEEE,
IET International Symposium on COMMUNICATION SYSTEMS, NETWORKS & DIGITAL
SIGNAL PROCESSING (CSNDSP2010), Northumbria University, Newcastle, UK, 21-23 July 2010.
ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
1. C. Suppitaksakul, G. Sexton and P.D. Minns, “A prediction technique using the association of Cellular
Automata and a Neural Network”, 28th Electrical Engineering Conference, EECON-28, Phuket,
Thailand, 20-21 October 2005, pp. 969 -972.
2. วิชัย แซลี่ และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล, “การใชโครงขายประสาทเทียมชวยในการวิเคราะหกําลังสูญเสีย
ทางไฟฟ า ในหม อ แปลงไฟฟ า ที่ ใ ช ใ นระบบจํ า หน า ยชนิ ด 3 เฟส”,
การประชุ ม วิ ช าการทาง
วิศ วกรรมศาสตร มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ครั้ง ที่ 6
(PEC6),
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา, 8-9 พฤษภาคม 2551.
3. วิชัย แซลี่ และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล,“การประมาณคาความสูญเสียทางไฟฟาในหมอแปลงไฟฟา 3 เฟส
โดยการใชโครงขายประสาทเทียม”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 31 (EECON31) 2931 ตุลาคม 2551.
4. นะรา เฉลิมกลิ่น และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล, “การประยุกตใชฮอลเอ็ฟเฟคทเซ็นเซอรในการออกแบบ
ทรานสดิวเซอรวัดแรง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ครั้งที่ 7
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(PEC7), คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา, 21-22
พฤษภาคม 2552.
5. บัณฑิต ฤทธิ์ทอง และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล “การใชโครงขายประสาทเทียมในการออกแบบระบบ
ไฟฟาสําหรับอาคารชุด (หองชุดประเภทอยูอาศัย. สํานักงานหรือรานทั่วไป)”, การประชุมวิชาการ ครั้งที่
48 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 4-6 กุมภาพันธ 2553.
6. บัณฑิต ฤทธิ์ทอง และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล, “การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับอาคารชุดโดยใช
โครงขายประสาทเทียม”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ครั้งที่
8 (PEC8), คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา, 22-23
เมษายน 2553.
7. อนุรั ก ษ เกษวั ฒ นากุล และฉั ต รชั ย ศุ ภ พิ ทั ก ษ สกุ ล, “การประยุ ก ต ใ ช ไ มโครคอนโทรลเลอร dsPIC
ทดสอบหาคา I-V Curve ของแผงเซลลแสงอาทิตย”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8 (PEC8), คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา, 22-23 เมษายน 2553.
8. นะรา เฉลิมกลิ่น และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล,“ชุดวัดการกระจายแรงสําหรับทดสอบเสื้อเกราะกัน
กระสุน”การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8 (PEC8), คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา, 22-23 เมษายน 2553.
9. อนุรักษ เกษวัฒนากุล และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล, “เครื่องวัดและบันทึกคาพารามิเตอรของแผงเซลล
แสงอาทิตยแบบพกพาโดยใช ไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC”, การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 6 (E-NETT6) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรง
แรมฮอลิเดยอินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี, 5-7 พฤษภาคม 2553
10. อนุรักษ เกษวัฒนากุล และฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล, “การศึกษาและพัฒนาเครื่องทดสอบหาคาพารามิเตอร
ของแผงเซลลแสงอาทิตย” การประชุมวิชาการเครือขายวิชาการวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 3 (EE-NET3) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัดนนทบุรี, 9-11 มีนาคม 2554
11. อนุรักษ เกษวัฒนากุล และ ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล, “การศึกษาพฤติกรรมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิง
แสงดวยหลอดฮาโลเจนเพื่อประยุกตใชเปนไพรานอรมิเตอร” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
ครั้ ง ที่ 9
(PEC9) จั ด โดยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร ณ โรงแรมเมอร ลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรั งค) จัง หวั ด ภูเ ก็ต 2 - 3
พฤษภาคม 2554
12. จิระศักดิ์ บุญโชติ ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล และ ธนพงศ สุวรรณศรี, “การตรวจสอบดีสชารจบางสวน
ภายในหม อ แปลงกํ า ลั ง โดยการวิ เ คราะห ก า ซในน้ํ า มั น หม อ แปลง”
การประชุ ม วิ ช าการทาง
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 9 (PEC9) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร
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มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร ณ โรงแรมเมอร ลิน บีช รี สอร ท (หาดไตรตรั งค) จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต 2 - 3
พฤษภาคม 2554.
13. จีรศักดิ์ บุญโชติ ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล และ ธนพงศ สุวรรณศรี,“การวิเคราะหกาซในน้ํามันหมอแปลง
เพื่อตรวจสอบดิสชารจบางสวนในหมอแปลงกําลัง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 34
(EECON34) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา ชลบุรี, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2554
14. นิวัฒน อินทโชติ จีราวัฒน ชัยนุพัทย ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร และ ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล,“ การ
วิเคราะหแรงดันเกินที่จุดติดตั้งมิเตอรอานหนวยอัตโนมัติในระบบ 22 กิโลโวลตของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 34 (EECON34) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
2554
15. จีราวัฒน ชัยนุพัทย นิวัฒน อินทโชติ ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร และ ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล,“การ
วิเคราะหการเกิดแรงดันเกินชั่วขณะในชวงสับสวิตชของสายเคเบิลใตนํ้าพิกัด 115 กิโลโวลต กรณีศึกษา
งานขยายเสนทางการจายไฟจาก อ.แหลมงอบ ไปยัง อ.เกาะชาง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา
ครั้งที่ 34 (EECON34) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้
จอมเทียน พัทยา ชลบุรี, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2554
4. ดร.บุญยัง ปลัง่ กลาง
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
1. B. Plangklang, “Decentralized interactive monitoring website for PV-Grid connected system”, EU PV
Conference, 2004, Paris, France
2. B. Plangklang, “Promoting PV- grid-connected systems for reducing a peak cooling load demand of
air condition systems”, The 3rd International Symposium of Eco-Ennergy and Material Science
Engineering, 6-9 April 2005, Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand
3. B. Plangklang, “A Low-cost Monitoring System for PV-Diesel Hybrid System”, CMD2006,
Changwon, April 2-5, 2006, Korea
4. B. Plangklang. “A Low cost high performance Tesla Transformer for testing 115 kV lone post
insulator”, POWERCON2006, Chongqing, 22-26 October 2006, China
5. B. Plangklang et al, “System Performance of a 3 phase PV Grid Connected System installed in
Thailand”: Data Monitored Analysis, World Renewable Energy Network International Conference, 48 Feb 2007, Australia
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6. B. Plangklang et al, “Design and Implementation of the Grid-Connected PV Monitoring System”,
IASTED AsiaPES 2007, Phuket, Thailand
7. B. Plangklang et al, “The Design of High Voltage Cable Terminators for Partial Discharge and
Dielectric Loss Measurement of 24 kV XLPE Cable”, ISH 2007, 26-31 August, Ljubljana, Slovenia
8. B. Plangklang, “PV Hybrid System modeling for rural electrification”, 6th Asia Pacific Conference on
Sustainable Energy and Environmental Technologies, May 7-11, 2007, Bangkok, Thailand
9. B. Plangklang et al, “Energy Consumption Analysis of Residence Houses in Thailand for PV
Application”, EU PVSEC 2007, 3-7 September 2007, Milan, Italy
10. B. Plangklang et al, “A Practical Method for Quickly PV sizing”, The 6th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium (6th EMSES), 25-26 May 2008, Kyoto University, Japan
11. B. Plangklang et al, “Performance and Characteristic of suitable PV Battery for sustainable PV
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