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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
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สวนที่ 1 หลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
ชือ่ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
ชื่อยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Electrical Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : วิศวกรรมไฟฟา 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : Electrical Engineering 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ทักษะความชํานาญดานวิชาชีพ รวมทั้งมีสมรรถนะในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแรงงานและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดานไฟฟาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ของประเทศ 

  
4.2. วัตถุประสงคของหลกัสูตร 
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟากําลัง มีทักษะการคิดวิเคราะห

และประยุกตใชความรูดานวิศวกรรมในการแกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางเปนระบบ รวมถึงเพื่อประโยชนในการ
รองรับการประกอบวิชาชีพควบคุมวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากําลัง ไดอยางเหมาะสม 
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4.2.2 เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรูรอบดานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการออกแบบ
สรางสรรคผลงานและตอยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟาใหตอบสนองตอความตองการอุตสาหกรรม
ใหม (S-Curve) ของประเทศ 

4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีภาวะความเปนผูนําและผูตามทีด่ี มีความฉลาดทางอารมณและทํางานรวมกับผูอื่น
ได เขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการติดตอสื่อสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสมเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพ 

4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติงานบนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค  ในปการศึกษาหนึ่งจะแบงออกเปนสองภาคการศึกษาซึ่งเปนภาค

การศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาหตอหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบ
ดวย  และขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 
5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน โดยมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห ทั้งนี้ไม
รวมเวลาสําหรับการสอบดวย แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 
5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

-ไมมี- 
 
6. แผนการศึกษา 

 
แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.) 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

00-100-101 RMUTT Identity (G) 2(0-4-2) 
01-110-009 Development of Social and Life Quality (G) 3(3-0-6) 
01-210-020 Applied Psychology to Work (G) 3(3-0-6) 
04-411-102 Engineering Drawing (M) 3(2-3-5) 
04-720-101 Engineering Materials (M) 3(3-0-6) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 (M) 1(0-3-1) 

รวม 21 
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ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

01-320-001 English for Communication 1 (G) 3(2-2-5) 
01-610-003 Recreation (G) 1(0-2-1) 
04-313-101 Engineering Mechanics (M) 3(3-0-6) 
04-411-101 Basic Engineering Training (M) 3(1-6-4) 
04-621-101 Computer Programming (M) 3(2-3-5) 
04-711-101 Chemistry for Engineers (M) 3(3-0-6) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 

รวม 19 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-000-101 Engineering Workshop (M) 2(0-3-5) 

รวม 2 
 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
00-100-202 Design Thinking (G) 1(0-2-1) 
01-100-201 Green University (G) 1(0-2-1) 
01-320-002 English for Communication 2 (G) 3(2-2-5) 

04-000-202 Applied Calculus for Engineering  (M) 3(3-0-6) 
04-211-205 Electric Circuits (M) 3(3-0-6) 
04-211-206 Electric Circuits Laboratory (M) 1(0-3-1) 
04-211-213 Electromagnetic Fields (M) 3(3-0-6) 
04-212-203 Electrical Instruments and Measurements (M) 3(3-0-6) 
09-121-002 Basic Statistics for Innovation (G) 3(2-2-5) 

รวม 21 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-211-207 Electrical Apparatus and Control  (M) 3(2-3-5)  
04-211-210 Electrical Machines 1 (M) 3(3-0-6) 
04-212-201 Engineering Electronics (M) 3(3-0-6) 
04-212-202 Engineering Electronics Laboratory (M) 1(0-3-1) 
04-212-301 Signals, Systems and Electrical Data Analysis (M) 3(3-0-6) 
09-000-001 Computer and Information Technology Skills (G) 3(2-2-5) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 

รวม 19 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-211-208 Electrical Power Systems (M) 3(3-0-6) 
04-211-211 Electrical Machines 2 (M) 3(3-0-6) 
04-211-212 Electrical Machines Laboratory (E) 1(0-3-1) 
04-211-314 Power Electronics (M) 3(3-0-6) 
04-211-315 Power Electronics Laboratory  (E) 1(0-3-1) 
04-211-432 Electrical Engineering Pre-Project (M) 1(1-0-2) 
04-212-306 Control Systems (M) 3(3-0-6) 
04-212-308 Microcontroller and Wireless Control (M) 3(2-3-5) 
01-320-017 English for Academic Writing (G) 3(2-2-5) 

รวม 21 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
00-100-301 Entrepreneurship (G) 1(0-2-1) 
04-000-301 Preparation for Professional Experience (M) 1(0-2-1) 
04-211-317 Energy Storage and Battery System Tech. (M) 3(3-0-6) 
04-211-418 High Voltage Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-211-419 High Voltage Engineering Laboratory (E) 1(0-3-1) 
04-211-421 Power System Protection (E) 3(3-0-6) 
04-211-422 Electrical Power Systems and Protection Lab. (E) 1(0-3-1) 
04-211-424 Electrical System Design (M) 3(3-0-6) 
04-212-307 Control Systems Laboratory (M) 1(0-3-1) 
xx-xxx-xxx Free Elective  (F) 3(x-x-x) 

รวม 20 
 
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-000-401 

or 
04-000-403 

Cooperative Education (M) 
or 
International Cooperative Education (M) 

6(0-40-0) 

รวม 6 
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-000-201 English for Engineering (G) 3(2-2-5) 
04-211-425 Electric Drives  (M) 3(3-0-6) 
04-211-433 Electrical Engineering Project (M) 3(1-6-4) 
04-212-415 Industrial Automation Systems (E) 3(2-3-5) 
04-213-407 Electric Vehicle Engineering (E) 3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx Free Elective  (F) 3(x-x-x) 

รวม 18 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาแบบเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.) 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
00-100-101 RMUTT Identity (G) 2(0-4-2) 
01-110-009 Development of Social and Life Quality (G) 3(3-0-6) 
01-210-020 Applied Psychology to Work (G) 3(3-0-6) 
04-411-102 Engineering Drawing (M) 3(2-3-5) 
04-720-101 Engineering Materials (M) 3(3-0-6) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 (M) 1(0-3-1) 

รวม 21 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
01-320-001 English for Communication 1 (G) 3(2-2-5) 
01-610-003 Recreation (G) 1(0-2-1) 
04-313-101 Engineering Mechanics (M) 3(3-0-6) 
04-411-101 Basic Engineering Training (M) 3(1-6-4) 
04-621-101 Computer Programming (M) 3(2-3-5) 
04-711-101 Chemistry for Engineers (M) 3(3-0-6) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 

รวม 19 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-000-101 Engineering Workshop (M) 2(0-3-5) 

รวม 2 
 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
00-100-202 Design Thinking (G) 1(0-2-1) 
01-100-201 Green University (G) 1(0-2-1) 
01-320-002 English for Communication 2 (G) 3(2-2-5) 

04-000-202 Applied Calculus for Engineering  (M) 3(3-0-6) 
04-211-205 Electric Circuits (M) 3(3-0-6) 
04-211-206 Electric Circuits Laboratory (M) 1(0-3-1) 
04-211-213 Electromagnetic Fields (M) 3(3-0-6) 
04-212-203 Electrical Instruments and Measurements (M) 3(3-0-6) 
09-121-002 Basic Statistics for Innovation (G) 3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-211-207 Electrical Apparatus and Control  (M) 3(2-3-5)  
04-211-210 Electrical Machines 1 (M) 3(3-0-6) 
04-212-201 Engineering Electronics (M) 3(3-0-6) 
04-212-202 Engineering Electronics Laboratory (M) 1(0-3-1) 
04-212-301 Signals, Systems and Electrical Data Analysis (M) 3(3-0-6) 
09-000-001 Computer and Information Technology Skills (G) 3(2-2-5) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 

รวม 19 
 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-211-208 Electrical Power Systems (M) 3(3-0-6) 
04-211-211 Electrical Machines 2 (M) 3(3-0-6) 
04-211-212 Electrical Machines Laboratory (E) 1(0-3-1) 
04-211-314 Power Electronics (M) 3(3-0-6) 
04-211-315 Power Electronics Laboratory  (E) 1(0-3-1) 
04-211-432 Electrical Engineering Pre-Project (M) 1(1-0-2) 
04-212-306 Control Systems (M) 3(3-0-6) 
04-212-308 Microcontroller and Wireless Control (M) 3(2-3-5) 
01-320-017 English for Academic Writing (G) 3(2-2-5) 

รวม 21 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
00-100-301 Entrepreneurship (G) 1(0-2-1) 
04-000-301 Preparation for Professional Experience (M) 1(0-2-1) 
04-211-317 Energy Storage and Battery System Tech. (M) 3(3-0-6) 
04-211-418 High Voltage Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-211-419 High Voltage Engineering Laboratory (E) 1(0-3-1) 
04-211-421 Power System Protection (E) 3(3-0-6) 
04-211-422 Electrical Power Systems and Protection Lab. (E) 1(0-3-1) 
04-211-424 Electrical System Design (M) 3(3-0-6) 
04-212-307 Control Systems Laboratory (M) 1(0-3-1) 
xx-xxx-xxx Free Elective  (F) 3(x-x-x) 

รวม 20 
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ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-000-201 English for Engineering (G) 3(2-2-5) 
04-211-425 Electric Drives  (M) 3(3-0-6) 
04-211-433 Electrical Engineering Project (M) 3(1-6-4) 
04-212-415 Industrial Automation Systems (E) 3(2-3-5) 
04-213-407 Electric Vehicle Engineering (E) 3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx Free Elective  (F) 3(x-x-x) 

รวม 18 
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-000-404 Post-course Internship (M) 6(0-40-0) 

รวม 6 
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แผนการศึกษาที่ 4 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)  
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
01-320-017 English for Academic Writing (G) 3(2-2-5) 
04-411-102 Engineering Drawing (M) 3(2-3-5) 
04-621-101  Computer Programming (M) 3(2-3-5) 
04-711-101 Chemistry for Engineers (M) 3(3-0-6) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 (M) 1(0-3-1) 

รวม 19 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-211-205 Electric Circuits (M) 3(3-0-6) 
04-211-206 Electric Circuits Laboratory (M) 1(0-3-1) 
04-211-213 Electromagnetic Fields (M) 3(3-0-6) 
04-212-203 Electrical Instruments and Measurements (M) 3(3-0-6) 
04-313-101 Engineering Mechanics (M) 3(3-0-6) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 

รวม 19 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-000-201 English for Engineering (G) 3(3-0-6) 
04-211-317 Energy Storage and Battery System Tech (M) 3(3-0-6) 
04-212-301 Signals, Systems and Electrical Data Analysis (M) 3(3-0-6) 

รวม 9 
 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-000-202 Applied Calculus for Engineering  (M) 3(3-0-6) 
04-211-207 Electrical Apparatus and Control  (M) 3(2-3-5) 
04-211-210 Electrical Machines 1 (M) 3(3-0-6) 
04-212-201 Engineering Electronics (M) 3(3-0-6) 
04-212-202 Engineering Electronics Laboratory (M) 1(0-3-1) 
04-720-101 Engineering Materials (M) 3(3-0-6) 
09-000-001 Computer and Information Technology Skills (G) 3(2-2-5) 

รวม 19 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

04-000-301 Preparation for Professional Experience (M) 1(0-2-1) 
04-211-208 Electrical Power Systems (M) 3(3-0-6) 
04-211-211 Electrical Machines 2 (M) 3(3-0-6) 
04-211-212 Electrical Machines Laboratory (E) 1(0-3-1) 
04-211-314 Power Electronics (M) 3(3-0-6) 
04-211-315 Power Electronics Laboratory  (E) 1(0-3-1) 
04-211-432 Electrical Engineering Pre-Project (M) 1(1-0-2) 
04-212-306 Control Systems (M) 3(3-0-6) 
04-212-308 Microcontroller and Wireless Control (M) 3(2-3-5) 

รวม 19 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-000-302 

or 
04-000-303 

Apprenticeship (M) 
or  
International Apprenticeship (M) 

3(0-20-0) 

รวม 3 
 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-211-418 High Voltage Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-211-419 High Voltage Engineering Laboratory (E) 1(0-3-1) 
04-211-421 Power System Protection (E) 3(3-0-6) 
04-211-422 Electrical Power Systems and Protection Lab. (E) 1(0-3-1) 
04-211-424 Electrical System Design (M) 3(3-0-6) 
04-212-307 Control Systems Laboratory (M) 1(0-3-1) 
xx-xxx-xxx Free Elective  (F) 3(x-x-x) 

รวม 15 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
04-211-425 Electric Drives  (M) 3(3-0-6) 
04-211-433 Electrical Engineering Project (M) 3(1-6-4) 
04-212-415 Industrial Automation Systems (E) 3(2-3-5) 
04-213-407 Electric Vehicle Engineering (E) 3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx Free Elective  (F) 3(x-x-x) 

รวม 15 
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ตารางเปรียบเทียบการขอยกเวน  

โครงสรางหลักสูตร 4 ป โปรแกรมการเรียนเทียบโอนรายวิชา 

หมวดวิชา 
จํานวน

หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิต 

ที่ไดรับการเทียบโอน 
จํานวนหนวยกิต 

ที่ตองเรียน 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 21 9 
        1.1  กลุมวิชาคุณคาแหงชีวติและหนาที่พลเมือง 7 7 - 

        1.2  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 6 6 
        1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวตักรรม 6 3 3 

        1.4  กลุมวิชาบูรณาการและศาสตรผูประกอบการ 5 5 - 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 111 8 103 
3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 - 6 

รวม 147 29 118 
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7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 21 หนวยกิต  ตองเรียน 9 หนวยกิต 

1.1 กลุมคุณคาแหงชีวิตและหนาที่พลเมือง  7 หนวยกิต ขอเทียบโอน 7 หนวยกิต 
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
 Development of Social and Life Quality (G) 
01-210-020 จิตวิทยาประยุกตเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
 Applied Psychology to Work (G) 
01-610-003 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation (G) 
 
1.2 กลุมภาษาและการสื่อสาร   เทียบโอน 6 หนวยกิต 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 English for Communication 1 (G) 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
 English for Communication 2 (G) 
 
 1.3 กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม   เทียบโอน 3 หนวยกิต 
09-121-002 สถิติเบื้องตนสําหรับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Basic Statistics for Innovation (G) 
 
1.4 กลุมบูรณาการและศาสตรผูประกอบการ   เทียบโอน 5 หนวยกิต 
00-100-101 อัตลักษณแหงราชมงคลธัญบุรี 2(0-4-2) 
 RMUTT Identity (G) 
01-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 1(0-2-1) 
 Green University (G) 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1(0-2-1) 
 Design Thinking (G) 
00-100-301 ความเปนผูประกอบการ 1(0-2-1) 
 Entrepreneurship (G) 
  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  111 หนวยกิต ขอเทียบโอน 8 หนวยกิต  ตองเรียน 103 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาเฉพาะพืน้ฐาน  
2.1.3 วิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม    เทียบโอน 5 หนวยกิต 
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2(0-3-5) 
 Engineering Workshop (M) 
04-411-101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4) 
 Basic Engineering Training (M) 
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2.4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ   
2.4.3 รายวิชาแบบฝกงาน   เทียบโอน 3 หนวยกิต 
04-000-402 ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3(0-6-3) 
 Workplace Special Problem (M) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต  ขอเทียบโอน – หนวยกิต   ตองเรียน 6 หนวยกิต 
 

รวมหนวยกิตที่ขอเทียบโอน  29 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  147 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตคงเหลือ  118 หนวยกิต 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
- การเปดการเรียนการสอน โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 
- สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่พุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

 
ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงบริหาร วาระการดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิวกร  อางทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2565 
 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 นายณัฐวฒุิ  โสมะเกษตรินทร ประธานหลักสูตร 0 2549 3420 natthawuth.s@en.rmutt.ac.th 
2 นายมนฑล  นาวงษ อาจารยประจาํ 0 2549 3420 monthon.n@en.rmutt.ac.th 
3 นายศิริชัย  แดงเอม อาจารยประจาํ 0 2549 3420 sirichai.d@en.rmutt.ac.th 
4 นายพนิิจ  จิตจริง อาจารยประจาํ 0 2549 3420 pinit.j@en.rmutt.ac.th 
5 นายสมชาย  เบียนสูงเนนิ อาจารยประจาํ 0 2549 3420 somchai.b@en.rmutt.ac.th 

6 นางพงษศรี   เตาจันทร เจาหนาที ่ 0 2549 3420 pongsri.t@en.rmutt.ac.th 
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
1.1.1  รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา กลุมสาระการเรียนรู 

คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุม
ประเภทชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟาหรือเทียบเทา  

1.1.2  รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุมประเภทชางอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางไฟฟาหรือเทียบเทา โดยใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วา
ดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 

1.1.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 ผูมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศหรือขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  หรือใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

1.2 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
1.2.1 สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 1.1.1 คัดเลือกดวยวิธีการสอบคัดเลือก โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และสอบคัดเลือกโดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
1.2.2 สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 1.1.2 สอบคัดเลือกโดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 
ตารางที ่1: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปที่ 3   60 60 60 
ชั้นปที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
 
ตารางที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปที่ 3   60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนด

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคหลังจากสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งเชื่อมโยงกับรายวิชาในหลักสูตรไวดังนี้ 
1) มีความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  พื้นฐานทางวิศวกรรม และพื้นฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟาเพื่อสามารถตรวจสอบ ระบุปญหา วิเคราะหความสัมพันธของปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา
ขั้นตนได 

2) มีความสามารถในการเลือก และประยุกตใชเทคนิค ทักษะภาคปฏิบัติ ทรัพยากร อุปกรณเครื่องมือทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันสมัย เพื่อใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมภายใต
ขอจํากัด 

3) มีความสามารถในการวิเคราะห แปลความหมาย สังเคราะหขอมูล การออกแบบ การสราง โดยใชความรู
เฉพาะทางวิศวกรรม และแกไขปญหาทางวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟา/งานไฟฟากําลังที่ซับซอนตาม
หลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

4) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ ปรับตัวเขากับสังคมที่มีความแตกตางดานสหวิชาชีพ 
รวมทั้งมีความสามารถดานภาษา สามารถติดตอสื่อสาร ประสานการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี และเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู พัฒนานวัตกรรม และ
พัฒนาตนเองตลอดชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 
ตารางแสดงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคทีเ่ชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตร 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค รายวิชาของหลักสูตร (หมวดวิชาเฉพาะ) 
1) มีความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร พื้นฐานทางวิศวกรรม 
และพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาเพื่อ
ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ  ร ะ บุ ป ญ ห า 
วิเคราะหความสัมพันธของปญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟาข้ันตนได 

 

09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1       3(3-0-6) 
09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2        3(3-0-6) 
04-000-202 แคลคูลัสประยุกตสําหรับ  3(3-0-6) 
                งานวิศวกรรม 
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม   2(0-6-4) 
04-211-205 วงจรไฟฟา    3(3-0-6) 
04-211-207 อุปกรณไฟฟาและการควบคุม  3(2-3-5) 
04-211-213 สนามแมเหล็กไฟฟา   3(3-0-6) 
04-212-301 สัญญาณ ระบบ และการวิเคราะห 3(3-0-6) 
                 ขอมูลทางไฟฟา 
04-313-101 กลศาสตรวิศวกรรม          3(3-0-6) 
04-411-101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  3(1-6-4) 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-5) 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 
09-410-142 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1(0-3-1) 
09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  3(3-0-6) 
09-410-143 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  3(3-0-6) 
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ตารางแสดงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคทีเ่ชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค รายวิชาของหลักสูตร (หมวดวิชาเฉพาะ) 

2)  มีความสามารถในการ เลือก และ
ประยุกตใชเทคนิค ทักษะภาคปฏิบัติ  
ทรัพยากร  อุปกรณ เครื่ องมือทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและทันสมัย เพื่อใชในการ
แกปญหาทางวิศวกรรมภายใตขอจํากัด 

 

04-211-206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา  1(0-3-1) 
04-211-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
      ในงานวิศวกรรมไฟฟา 
04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟา 1  3(3-0-6) 
04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟา 2  3(3-0-6) 
04-211-212 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  1(0-3-1) 
04-212-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  3(3-0-6) 
04-212-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 
04-212-306 ระบบควบคุม   3(3-0-6) 
04-212-307 ปฏิบัติการระบบควบคุม  1(0-3-1) 
04-212-308 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-3-5) 
                 และการควบคุมไรสาย 
 

3) มีความสามารถในการวิเคราะห แปล
ความหมาย สั งเคราะหขอมูล การ
ออกแบบ การสราง โดยใชความรู
เฉพาะทางวิศวกรรม และแกไขปญหา
ทางวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟา/
งานไฟฟากําลั งที่ซับซอนตามหลัก
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 

04-211-208 ระบบไฟฟากําลัง   3(3-0-6) 
04-211-314 อิเล็กทรอนิกสกําลัง    3(3-0-6) 
04-211-315 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1(0-3-1) 
04-211-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
04-211-317 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน  3(3-0-6) 
                 และระบบแบตเตอรี ่
04-211-418 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  3(3-0-6) 
04-211-419 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง   1(0-3-1) 
04-211-421 การปองกันระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6) 
04-211-422 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง  1(0-3-1) 
      และการปองกัน 
04-211-423 การออกแบบระบบแสงสวาง   3(3-0-6) 
04-211-424 การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6) 
04-211-425 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  3(3-0-6) 
04-213-408 ความปลอดภัยทางไฟฟา  3(3-0-6) 
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ตารางแสดงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคทีเ่ชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค รายวิชาของหลักสูตร (หมวดวิชาเฉพาะ) 

4) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
อยางเปนระบบ ปรับตัวเขากับสังคมที่
มีความแตกตางดานสหวิชาชีพ รวมทั้ง
มีความสามารถดานภาษา สามารถ
ติดตอสื่อสาร ประสานการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

04-000-102 การจัดประสบการณตนหลักสูตร 2(0-6-3) 
04-000-203 ปฏิบัติงานภาคสนาม   2(0-6-3) 
04-000-301 การเตรียมความพรอมฝก   1(0-2-1) 
      ประสบการณวิชาชีพ  
04-000-302 ฝกงาน    3(0-20-0) 
04-000-303 ฝกงานตางประเทศ   3(0-20-0) 
04-000-304 การติดตามพฤติกรรมการทํางาน 2(0-6-3) 
04-000-305 การฝกเฉพาะตําแหนง  3(0-16-8) 
04-000-401 สหกิจศึกษา    6(0-40-0) 
04-000-402 ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ  3(0-6-3) 
04-000-403 สหกจิศึกษาตางประเทศ  6(0-40-0) 
04-000-404 การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จ  6(0-40-0)
      การเรียนทฤษฎี 
 

5)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
และเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยเพื่อ
การเรียนรู พัฒนานวัตกรรม และ
พัฒนาตนเองตลอดชีพ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

04-211-332 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1(1-0-2) 
04-211-433 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา  3(1-6-4) 
04-212-415 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
04-212-416 หุนยนตอุตสาหกรรมและระบบ 3(3-0-6) 
      ตรวจรูดวยกลอง  
04-212-417 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได 3(2-3-5) 
04-213-402 พลังงานทดแทนและระบบสมารทกริด 3(3-0-6) 
04-213-403 การอนุรักษพลังงานและการจัดการ  3(3-0-6) 
04-213-404 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 
04-213-405 การจายไฟสําหรับระบบราง  3(3-0-6) 
04-213-406 ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ   3(3-0-6) 
04-213-407 วิศวกรรมยานยนตไฟฟา  3(3-0-6) 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนดมาตรฐาน

ผลการเรียนรูหลังจากสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร เพื่อใหไดผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning 
Outcome, PLO) ดังนี้ 

 
PLO1:  นําความรูดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร บูรณาการรวมกับพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 

เพื่อการปฏิบัติงานวิศวกรรมอยางปลอดภัย อานและเขียนแบบไฟฟา จําแนกประเภทเครื่องมือวัดทางไฟฟาและ
ตรวจวัดปริมาณทางไฟฟาเบื้องตน  

 
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู  :  
1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย  
2. ใชการฝกและการเรียนรูจากการลงปฏิบัติการทดลองจริง 
3. ใชปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตัวอยางในวิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  :  
1. สังเกตการพฤติกรรมการเรียนรู การสงงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 
2. ประเมินดวยการสอบ 
3. สามารถใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟาไดอยางถูกตอง 
4. สามารถเขียนแบบระบบไฟฟาได 
 
PLO2:  ประยุกตความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา วางแผนและปฏิบัติการทดลอง ทดสอบอุปกรณทางไฟฟา

ดวยความปลอดภัย  
 
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู  : 
1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย  
2. ใชการฝกและการเรียนรูจากการลงปฏิบัติการทดลองจริง 
3. ใชปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตัวอยางในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 
 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  : 
1. สังเกตการพฤติกรรมการเรียนรู การสงงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 
2. ประเมินดวยการสอบ 
3. สามารถตอวงจรและควบคุมการใชงานเครื่องมือ และอุปกรณทางไฟฟาไดอยางถูกตอง และปลอดภัย 
4. สามารถวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลไฟฟาได 
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PLO3:  วิเคราะหสาเหตุ คํานวณ ประเมินสถานการณ แกปญหาโจทยดานวิศวกรรมไฟฟาดวยเทคนิค
วิธีการที่เหมาะสมอยางเปนระบบ รวมถึงออกแบบระบบไฟฟากําลังไดถูกตองตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ 

 
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู  : 
1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย  
2. ใชการฝกและการเรียนรูจากการลงปฏิบัติการทดลองจริง 
3. มอบหมายหัวขอทํารายงานแตละบุคคล หรือกลุม และการอภิปรายผลหนาหอง 
4. ใชปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟาที่ซับซอนขึ้น เปนตัวอยางในวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 
 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  : 
1. สังเกตการพฤติกรรมการเรียนรู การสงงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 
2. ประเมินดวยการสอบ 
3. สามารถควบคุมระบบไฟฟาไดอยางถูกตอง และปลอดภัย รวมถึงการวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนได 
4. สามารถออกแบบระบบไฟฟาได 
 
PLO4:  ออกแบบและเขียนโปรแกรมในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมโครงงาน

ที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศดวยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา  
 
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู  : 
1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย  
2. ใชการฝกและการเรียนรูจากการลงปฏิบัติการทดลองจริง 
3. มอบหมายหัวขอทํารายงานแตละบุคคล หรือกลุม และการอภิปรายผลหนาหอง 
4. ใชการนําระบบไฟฟาไปประยุกตใชในงานดานวิศวกรรมไฟฟาที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  : 
1. สังเกตการพฤติกรรมการเรียนรู การสงงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 
2. ประเมินดวยการสอบ 
3. สามารถนําความรูทางวิศวกรรมไฟฟาไปใชในการควบคุมระบบไฟฟาในงานดานตางๆ ทาง

วิศวกรรมไฟฟาไดอยางถูกตอง 
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 โดยแสดงความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรซึ่งสัมพันธกับ
ลําดับชั้นปที่ศึกษา ไวดังนี้ 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงรายวิชาในหลักสูตรที่สัมพันธกับระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLO) 
รายวิชาของหลักสูตร (หมวดวิชาเฉพาะ) ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

ชั้นปที่ 1 
- องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1       3(3-0-6) 
09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2        3(3-0-6) 
04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
09-410-142 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1(0-3-1) 
09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  3(3-0-6) 
- องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม   2(0-6-4) 
04-411-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม  3(1-6-4) 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-5) 
04-313-101 กลศาสตรวิศวกรรม          3(3-0-6) 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 

ชั้นปที่ 2 
- องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
04-000-202 แคลคูลัสประยุกตสําหรับ  3(3-0-6) 
                งานวิศวกรรม 
09-410-143 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  3(3-0-6) 
- องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
04-211-205 วงจรไฟฟา    3(3-0-6) 
04-211-206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา  1(0-3-1) 
04-211-207 อุปกรณไฟฟาและการควบคุม  3(2-3-5) 
04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 
04-212-301 สัญญาณ ระบบ และการวิเคราะห 3(3-0-6) 
                 ขอมูลทางไฟฟา 
 

PLO1:  นํ าความรู ด านวิ ทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร  บูรณาการ
รวมกับพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา
เพื่อการปฏิบัติ งานวิศวกรรม
อยางปลอดภัย อานและเขียน
แบบไฟฟ า  จํ าแนกประ เภท
เครื่ อ งมื อ วั ดทา ง ไฟฟ า แล ะ
ต ร ว จ วั ด ป ริ ม าณท า ง ไ ฟฟ า
เบื้องตน 

 (ชั้นปที่ 1-2) 

ชั้นปที่ 2 
- องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
04-211-213 สนามแมเหล็กไฟฟา   3(3-0-6) 
04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟา 1  3(3-0-6) 
04-212-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  3(3-0-6) 
04-212-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 
 

PLO2:  ประยุกตความรูพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟา วางแผนและ
ปฏิบั ติ การทดลอง ทดสอบ
อุปกรณทางไฟฟาดวยความ
ปลอดภัย 

 (ชั้นปที่ 2-3) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงรายวิชาในหลักสูตรที่สัมพันธกับระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLO) 
รายวิชาของหลักสูตร (หมวดวิชาเฉพาะ) ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

ชั้นปที่ 3 
- องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟา 2  3(3-0-6) 
04-211-212 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  1(0-3-1) 
04-212-306 ระบบควบคุม   3(3-0-6) 
04-212-307 ปฏิบัติการระบบควบคุม  1(0-3-1) 
04-212-308 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-3-5) 
                 และการควบคุมไรสาย 
 

PLO2:  ประยุกตความรูพื้นฐานทาง  
(ตอ)   วิศวกรรมไฟฟา วางแผนและ

ปฏิบั ติ การทดลอง ทดสอบ
อุปกรณทางไฟฟาดวยความ
ปลอดภัย 

 (ชั้นปที่ 2-3) 

ชั้นปที่ 3 
- องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (งานไฟฟากําลัง) 
04-211-208 ระบบไฟฟากําลัง   3(3-0-6) 
04-211-314 อิเล็กทรอนิกสกําลัง    3(3-0-6) 
04-211-315 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1(0-3-1) 
04-211-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
04-211-317 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน  3(3-0-6) 
                 และระบบแบตเตอรี ่
04-211-418 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  3(3-0-6) 
04-211-419 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง   1(0-3-1) 
04-211-421 การปองกันระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6) 
04-211-422 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง  1(0-3-1) 
      และการปองกัน 
04-211-424 การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6) 
- องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมสมัยใหม 
04-211-423 การออกแบบระบบแสงสวาง   3(3-0-6) 
04-213-405 การจายไฟสําหรับระบบราง  3(3-0-6) 
 
ชั้นปที่ 4 
- องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมสมัยใหม 
04-213-403 การอนุรักษพลังงานและการจัดการ  3(3-0-6) 
04-213-408 ความปลอดภัยทางไฟฟา  3(3-0-6) 
04-213-406 ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ   3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

PLO3:  วิ เ ค ร า ะห ส า เ ห ตุ  คํ า น ว ณ 
ประเมินสถานการณ แกปญหา
โจทยดานวิศวกรรมไฟฟาดวย
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมอยาง
เปนระบบ รวมถึ งออกแบบ
ระบบไฟฟากําลังไดถูกตองตาม
หลักมาตรฐานวิชาชีพ 

 (ชั้นปที่ 3-4) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงรายวิชาในหลักสูตรที่สัมพันธกับระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLO) 
รายวิชาของหลักสูตร (หมวดวิชาเฉพาะ) ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

ชั้นปที่ 3 
- องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมสมัยใหม 
04-000-301 การเตรียมความพรอมฝก   1(0-2-1) 
      ประสบการณวิชาชีพ 
04-000-302 ฝกงาน    3(0-20-0) 
04-000-303 ฝกงานตางประเทศ   3(0-20-0) 
04-211-332 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1(1-0-2) 
04-213-404 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 
 
 
ชั้นปที่ 4 
- องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (งานไฟฟากําลัง) 
04-211-425 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  3(3-0-6) 
 
- องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมสมัยใหม 
04-000-401 สหกิจศึกษา    6(0-40-0) 
04-000-402 ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ  3(0-6-3) 
04-000-403 สหกิจศึกษาตางประเทศ  6(0-40-0) 
04-000-404 การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จ  6(0-40-0)
      การเรียนทฤษฎี 
04-211-433 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา  3(1-6-4) 
04-212-415 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
04-212-416 หุนยนตอุตสาหกรรมและระบบ 3(3-0-6) 
      ตรวจรูดวยกลอง  
04-212-417 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได 3(2-3-5) 
04-213-402 พลังงานทดแทนและระบบสมารทกริด 3(3-0-6) 
04-213-407 วิศวกรรมยานยนตไฟฟา  3(3-0-6) 
 

PLO4:  ออกแบบและเขียนโปรแกรมใน
ง า น ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อั ต โ น มั ติ 
สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม
โครงงานที่ตอบสนองตอความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ด ว ย
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา 

 (ชั้นปที่ 3-4) 
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สวนที่ 3 คณาจารย 
 
1. หัวหนาภาควิชาและประธานหลักสูตร 

 
ตารางแสดงรายชื่อหัวหนาภาควิชา 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

นายฉัตรชัย  ศุภพิทักษสกลุ ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Instrument and Measurement 
(Northumbria University, United Kingdom) 

2534 
 

2549 

29 

 
ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

นายณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร ผูชวยศาสตราจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
Ph.D. Engineering  (Osaka University, 
Osaka, Japan) 

2539 
2546 

 
2561 

 

24 

 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

1 นายณัฐวุฒิ  โสมะเกษตรินทร ผูชวยศาสตราจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
Ph.D. Engineering  (Osaka University, 
Osaka, Japan) 

2539 
 

2546 
2561 

 

24 

2 นายมนฑล นาวงษ ผูชวยศาสตราจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2542 
 

2546 
 

2557 

17 

3 นายศิริชัย แดงเอม ผูชวยศาสตราจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2538 
 

2546 
 

2563 

25 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

4 นายพินิจ   จิตจริง ผูชวยศาสตราจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
M.Sc. Electrical Engineering (RWTH-
Aachen University, Aachen, Germany) 

2538 
 

2546 
 

25 

5 นายสมชาย   เบียนสูงเนิน ผูชวยศาสตราจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟา  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

2539 
 

2548 

24 

 
3. อาจารยประจาํหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจาํหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

1 นายกฤษณชนม ภูมิกิตติ
พิชญ 
 

รองศาสตราจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Ph.D. Energy-Electric Power System 
(Asian Institute of Technology, Thailand) 

2539 
 

2544 
 

2551 

24 

2 นายบุญยัง  ปลั่งกลาง รองศาสตราจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
M.Sc. Electrical Engineering (University 
of Paderborn, Germany) 
Dr.-Ing. Electrical Engineering 
(University of Kassel, Germany) 

2539 
 

2544 
 

2548 

24 

3 นายฉัตรชัย  ศุภพิทักษสกลุ ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Instrument and Measurement 
(Northumbria University, United Kingdom) 

2534 
 

2549 

29 

4 นายสุรินทร  แหงมงาม ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี) 
Ph.D. Energy Science (Kyoto University, 
Japan) 

2539 
 

2545 
 

2551 

24 

5 นายณฐภัทร  พันธคง ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี) 
Ph.D. Electrical Engineering (Kyoto University, 
Japan) 
 

2542 
 

2546 
 

2553 

17 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ 
สอน (ป) 

6 นายองอาจ  แสดใหม ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบรุ)ี 

2547 
 

2552 
 

16 

7 นายพรอมศักดิ์  อภิรติกุล ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา เจาคณุทหารลาดกระบงั) 

2541 
 

2547 
 

22 

8 นายนิติพงศ  ปานกลาง ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล) 
วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

2541 
 

2547 

22 

9 นายศีลวัต รมโพธิ์ชัย อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

2554 
2556 
2560 

3 

10 นายธีระพล  เหมือนขาว อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

2541 
 

2547 

22 

11 นายณัฐพล   หาอุปละ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน) 
M.Sc. Electrical Engineering, 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

2548 
 

2553 
 

12 

12 นายชานนท ชูพงษ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุี) 

2551 
 

2554 
 

5 

13 นายทองอินทร  สุยะทา อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี) 

2558 
 

2554 
 

4 

14 นายนิธิกร จันทรหัวโทน อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี) 

2560 
 

2562 
 

1 

 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏิบัติการ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นายอภิชาติ ทองมา เจาหนาที่หองปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
2 นายสันติ พรนมิิตเทพ เจาหนาที่หองปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
3 นายฉัตรชัย นาคชูแกว เจาหนาที่หองปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
4 นายภควัต แตงออน เจาหนาที่หองปฏิบัติการ ปวส. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี) 
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5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2563 
ตารางที่ 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6/ปวช.  

ระดับชั้นป จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6/ปวช.) แตละปการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปที่ 1 41 31 43 37 13 
ชั้นปที่ 2  41 31 43 37 
ชั้นปที่ 3   40 29 41 
ชั้นปที่ 4    39 29 

รวม 41 72 114 148 120 
รวมนักศึกษา 
(ชั้นปที่ 2-4) 

0 41 71 111 107 

 
ตารางที่ 2: จํานวนนักศึกษาระดับ  ปวส.  
 

ระดับชั้นป จํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปที่ 1 67 63 65 70 58 
ชั้นปที่ 2  65 63 62 60 
ชั้นปที่ 3   56 57 56 

รวม 67 128 184 189 174 
 
ตารางที่ 2: อตัราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6/ปวช.) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 
19 107 174 

อัตราสวน 281 / 19 = 14.78 
 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

6.1 แผนพัฒนาหลักสูตร 
 

รายการ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

  2563 2564 2565 2566 2567 
  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1.  จัดทําแผนการจัดทําหลักสูตร P           

 A           

2.  จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรรายวิชา P           
 A           

 หมายเหตุ:  P=PLAN A=ACTION 
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6.2 แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 
 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. พัฒนาหองปฏิบัติการใหตอบโจทยการสรางบัณฑิต 
นักปฏิบัติการ และ สัมพันธกับหลักสูตรปรับปรุงป 
พ.ศ. 2563 

1  1  1 

2. สงอาจารยและบุคลากรเขารวมอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาในอุตสาหกรรม S-curve ตางๆ 

1 1 1 1 1 

 
6.3 แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 
 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. รับอาจารยวุฒิปริญญาโท (คน) 1  1  1 
1. รับอาจารยวุฒิปริญญาเอก (คน) 1 1  1  

 
6.4 แผนพฒันาดานการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. สนับสนุนอาจารยศึกษาตอวุฒิปริญญาเอก (คน) 1  1  1 

 
6.5 แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 
 

แผนงาน 
ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. สนับสนุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ-ผศ. (คน) 1 1 1 1 1 
2. สนับสนุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ-รศ. (คน)  1  1  
3. สนับสนุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ-ศ. (คน)   1   
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากําลัง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2563 – ปการศึกษา 2567 
องคความรูที่สภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร 

  
รวม 15 

- ฟสิกสบนพื้นฐาน
ของแคลคูลัส  

 
 

 
 

- เคมี  
 
 
 
 
 
 
 
- คณิตศาสตรเชิง

วิศวกรรม 
 

เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัม
และพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง  
การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร
ของไหล ความรอนและการถายโอน ความ
รอน และคลื่นเสียง 

09-410-141  
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  
(Physics for Engineers 1) 
 

3(3-0-6) 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทาง
ทฤษฎีอะตอม สมบัติของแกส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุล
ไอออนิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของ
อิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี สมบัติของ
ธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ 
อโลหะ และธาตุ ทรานสิชัน 

04-711-101  
เคมีสําหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 
 

3(3-0-6) 

ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหา
อนุ พัน ธ  รู ป แบบยั ง ไม กํ าหนด  การ
ประยุกตของอนุพันธ  การหาปริพันธ 
เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกต
ของปริพันธจํากัดเขต พีชคณิตเวกเตอรใน
สามมิต ิ
 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม 
ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร 
แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่ง
ตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิต ิ
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปร 
และการประยุกต แคลคูลัสของฟงกชันคา
จริงของหลายตัวแปรและการประยุกต 
 

09-111-141  
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
(Calculus for Engineers 1) 
 
 
 
 

09-111-142  
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2  
(Calculus for Engineers 2) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรู
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร 
- คณิตศาสตรเชิง

วิศวกรรม (ตอ) 
 

 
 
สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน การหาปริพันธ
เชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธ
ตามเสนเบื้องตน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 
ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจาย
อนุกรมเทยเลอรของฟงกชัน มูลฐานและ
การประยุกตใชสําหรับงานวิศวกรรม 
 

 
 
04-000-202  
แคลคูลัสประยุกตสําหรับงาน
วิศวกรรม 
(Applied Calculus for 
Engineering) 
 

 
 

3(3-0-6) 
 

องคความรู
พื้นฐานทาง
วิศวกรรม 

  
รวม 42 

- ความเขาใจและ
ความสามารถใน
การถอด
ความหมายจาก
แบบทาง
วิศวกรรม 

 
 

 
 
 
 
 

การเขียนอักษร  การมองภาพฉายการ
เขียนภาพฉายและภาพสามมิติ  การ
กําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด 
ภาพชวยการเขียนภาพดวยมือและการ
สเก็ตภาพ  แผนคลี่และภาพประกอบ การ
เขียนแบบเบื้องตนโดยคอมพิวเตอรชวยใน
การเขียนแบบและออกแบบ 
 

พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ
ทางไฟฟา สัญลักษณ อุปกรณทางไฟฟา
ภายในอาคารและอุปกรณปองกัน การ
เ ขี ย น แ บ บ ไ ฟ ฟ า ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร 

04-411-102  
เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
 
 
 
 
 
 

04-211-207  
อุปกรณไฟฟาและการควบคุม 
(Electrical Apparatus and 
Control) 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 

- วัสดุวิศวกรรม  
 

โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการ
ผลิต และการประยุกตของกลุ มวัสดุ
วิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย ไม 
คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพ
สมดุลเฟสและการแปลความหมาย  การ
ทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุวิศวกรรม
และการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวของ
กับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุวิศวกรรม 
หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบ
ทําลายและไมทําลาย 
 

04-720-101  
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรู
พื้นฐานทาง
วิศวกรรม (ตอ) 

   

- พื้นฐานกลศาสตร 
 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต 
จลนศาสตร และจลนพลศาสตรของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สอง
ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและ
โมเมนตัม 
 

04-313-101  
กลศาสตรวิศวกรรม 
Engineering Mechanics 
 

3(3-0-6) 

- ทฤษฎีวงจรไฟฟา 
 

องคประกอบวงจรไฟฟา ตัวแปรเชิงซอน 
กฎแรงดันและกระแสไฟฟาของเคอรชอฟฟ 
ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวย
วิธีโนด เมช วงจรสมมูลเทวินินและนอรตัน 
รีซิสแตนซ คาปาซิแตนซและอินดัคแตนซ  
วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง แผนผัง
เ ฟ ส เ ซ อ ร  ว ง จ ร ไ ฟ ฟ า ก ร ะ แส ส ลั บ 
สามเหลี่ยมกําลังไฟฟา การแกตัวประกอบ
กําลัง วงจรเรโซแนนซและการวิเคราะห
ความถี่ เชิงซอน ระบบไฟฟาสามเฟส
  

04-211-205 
วงจรไฟฟา  
Electric Circuits 
 

3(3-0-6) 
 

- สัญญาณและ
ระบบ  

 

พื้นฐานของสัญญาณและระบบที่ตอเนื่อง
ทางเวลาและที่ไมตอเนื่องทางเวลาในงาน
วิศวกรรมไฟฟา การประมวลผลสัญญาณ
แบบแอนะล็อกและดิจิทัล ระบบเชิงเสนที่
ไมผันแปรตามเวลาและการวิเคราะหใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ อนุกรมฟู
เรียรและการแปลงฟูเรียรที่ตอเนื่องและไม
ตอเนื่องทางเวลา การแปลงลาปลาซ การ
ชักตัวอยางและการมอดูเลชัน พื้นฐาน
เสถียรภาพของระบบ 
 

04-212--301  
สัญญาณ ระบบ และการ
วิเคราะหขอมูลทางไฟฟา 
Signals, Systems and 
Electrical Data Analysis 
 

3(3-0-6) 

- สนามแมเหล็ก
ไฟฟา 

 
 
 
 

การวิเคราะหเวกเตอร สนามแมเหล็ก
ไฟฟาสถิตย  ตั วนํ า และไดอิ เล็กตริก      
คาปาซิแตนซ การพาและการนํากระแส 
สนามแมเหล็กสถิตย วัสดุแมเหล็ก ความ
เ ห นี่ ย ว นํ า  ส น า ม แ ม เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ า ที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซเวลล 
 

04-211-213 
สนามแมเหล็กไฟฟา 
Electromagnetic Fields 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรู
พื้นฐานทาง
วิศวกรรม (ตอ) 

   

- อุปกรณและวงจร
อิเล็กทรอนิกส
แบบแอนะล็อก
และดิจิทัล  

 

อุปกรณส ารกึ่ ง ตั วนํ า  อุปกรณ ว งจร        
แอนะล็อกและดิจิทัล วงจรเกทและวงจร
ดิจิทัลพื้นฐาน คุณลักษณะดานแรงดันและ
กระแสและด านความถี่ ของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรของทรานซิสเตอรแบบสองรอยตอ 
แบบมอส แบบซีมอส และแบบ ไบซีมอส 
วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใช
งาน โมดูลแหลงจายกําลัง ไฟฟา  

 
 

04-212-201  
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Engineering Electronics 
 

3(3-0-6) 
 

- การแปลงรูป
พลังงานไฟฟา
เชิงกล 

 

วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็กไฟฟาและ
การเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟา พลังงานและ
พลังงานรวม ทฤษฎีและการวิเคราะหหมอ
แปลงไฟฟาหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการ
ของเครื่องจักรกลแบบหมุน  หลักการและ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ฟ ฟ า
กระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุม
ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ ข อ ง ม อ เ ต อ ร ไ ฟ ฟ า
กระแสตรง 
 

โ ค ร งส ร า ง ของ เ ครื่ อ ง จั ก รกล ไฟฟ า
กระแสสลับ หลักการและการวิเคราะห
เครื่ อ งจั กรกล ไฟฟ าแบบซิ ง โครนั ส 
หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกล
ไฟฟาแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส 
วิธีการเริ่มเดินมอเตอรเหนี่ยวนําแบบสาม
เฟสและมอเตอรซิงโครนัส การปองกัน
เครื่องจักรกลไฟฟา  
 
 
 
 
 

04-211-210  
เครื่องจักรกลไฟฟา 1  
Electrical Machines 1 
 
 
 
 
 
 

04-211-211  
เครื่องจักรกลไฟฟา 2  
Electrical Machines 2 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรู
พื้นฐานทาง
วิศวกรรม (ตอ) 

   

- การวัดและ
เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟา 

 

หนวย และมาตรฐานของการวัดไฟฟา 
การจําแนกเครื่องมือวัด และคุณลักษณะ 
การวิเคราะหการวัด การวัดกระแส และ
แรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
โดยใช เครื่องมือวัดไฟฟาอนาล็อกและ
ดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟา ตัวประกอบ
กําลังไฟฟา และพลังงานไฟฟา การวัด
ความตานทานไฟฟา ความเหนี่ยวนําและ
คาการเก็บประจุ  การวัดความถี่  และ
ค า บ เ ว ล า  สั ญ ญ า ณ ร บ ก ว น  แ ล ะ
ทรานสดิวเซอร  การปรับเทียบ ความ
ปลอดภัยในการวัดไฟฟา 

 

04-212-203  
เครื่องมือวัดและการวัด 
ทางไฟฟา 
Electrical Instruments 
and Measurements 
 

3(3-0-6) 
 

- ระบบควบคุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบตางๆ 
ฟงกชันถายโอน แบบจําลองระบบบน
ผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ 
แบบจําลองเชิงพลวัต ผลตอบสนองเชิง
พลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและ
อันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปด
และวงรอบปด การควบคุมแบบปอนกลับ
และความ ไว  หลั กการและ เ งื่ อน ไข
เสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบ
เสถียรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-212-306  
ระบบควบคุม 
Control Systems  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรู
พื้นฐานทาง
วิศวกรรม (ตอ) 
- การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยี
การสื่อสาร 

 
 
 
แนวคิดและองคประกอบของคอมพิวเตอร 
อั น ตรกิ ริ ย า ร ะหว า ง ฮ า ร ดแ ว ร แ ล ะ
ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมและการเขียนโปรแกรมภาษา
ระดับสูง 
 

ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แก รม สํ า ห รั บ ไ ม โ ค ร 
คอนโทรลเลอร  การเชื่อมตออุปกรณ
ภายนอก พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การใช ไมโครคอนโทรลเลอร ร วมกับ
ระบบสื่อสาร อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง 
การควบคุมแบบไรสาย  
 
 

 
 
 
04-621-101  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร  
Computer Programming 
 
 
 

04-212-308   
ไมโครคอนโทรลเลอรและการ
ควบคุมไรสาย 
Microcontroller and 
Wireless Control 
 

 
 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 

องคความรูเฉพาะ
ทางวิศวกรรม 
(งานไฟฟากําลัง) 

  
รวม 21 

- การผลิต สงจาย 
จําหนายและการ
ใชงานของ
กําลังไฟฟา 

 

โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ า กํ า ลั ง 
วงจรไฟฟากระแสสลับ คุณลักษณะของ
โหลด ระบบเปอรยูนิต คุณลักษณะและ
แบบจํ าลองของ เครื่ องกํ า เนิ ด ไฟฟ า 
คุณลักษณะและแบบจําลองของหมอแปลง
กําลัง พารามิเตอรสายสงและแบบจําลอง 
พารามิเตอรสายเคเบิลและแบบจําลอง 
ระบบจําหนายกําลังไฟฟา พ้ืนฐานการไหล
ของกําลังไฟฟา พื้นฐานการคํานวณฟอลต 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-211-208  
ระบบไฟฟากําลัง  
Electrical Power Systems 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูเฉพาะ
ทางวิศวกรรม 
(งานไฟฟากําลัง) 
(ตอ) 
- การแปลงรูป

กําลังไฟฟา  
 

 
 
 
 
คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง
ชนิดตาง ๆ  อาทิ ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร 
อุปกรณสองรอยตอแบบกําลัง มอสเฟต 
ไอจีบีที  อุปกรณอิ เล็กทรอนิกสกํ าลั ง
สมัยใหม หลักการแปลงรูปกําลังไฟฟา 
วงจรแปลงผันกําลัง วงจรแปลงผันไฟสลับ
เปนไฟตรง  วงจรแปลงผันไฟตรงเปน
ไฟตรง วงจรแปลงผันไฟสลับเปนไฟสลับ 
วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟสลับ การ
วิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพวงจร
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
 

สวนประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
คุณลักษณะของโหลด ยานการทํางานของ
ระบบขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร การ
คํานวณขนาดและการส งกํ าลั ง ไฟฟา 
คุณลักษณะดานความเร็วและแรงบิดของ
มอเตอร  ชนิดของตั วควบคุม  ระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง ระบบ
ขับเคลื่ อนมอเตอร ไฟฟากระแสสลับ 
ระบบขับเคลื่อนมอเตอรเซอรโว ระบบ
ขับเคลื่อนดวยไฟฟาสมัยใหม 
 

 
 
 
 
04-211-314  
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
Power Electronics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-211-425  
การขบัเคลื่อนดวยไฟฟา 
Electric Drives 
 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

- การกักเก็บ
พลังงาน 

 

แนวคิดในการกักเก็บพลังงาน การกักเก็บ
พลังงานเชิงกลและความรอน การกักเก็บ
พลังงานในลอเฟอง แมเหล็กตัวนํายิ่งยวด 
การกักเก็บพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่และ
ตัวเก็บประจุกําลังสูง ระบบแบตเตอรี่ 
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน แบตเตอรี่สมัยใหม ประสิทธิภาพ
พลังงานและการควบคุมแบตเตอรี่ การตอ
ใชงานและความปลอดภัย  
 
 

04-211-317  
เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน
และระบบแบตเตอรี่ 
Energy Storage and 
Battery System 
Technologies 
 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภา
วิศวกรกําหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูเฉพาะ
ทางวิศวกรรม 
(งานไฟฟากําลัง) 
(ตอ) 
- ขอพึงปฏิบัติ
มาตรฐาน และ
ความปลอดภัยใน
การออกแบบและ
ติดตั้งทางไฟฟา 

 
 
 
 
หลักการออกแบบเบื้องตน ขอกําหนดและ
มาตรฐาน ผังการจายกําลังไฟฟา สายไฟ
และสาย เ ค เ บิ ล  ร า งท า ง เ ดิ น ไฟฟ า 
เครื่องมือและอุปกรณทางไฟฟา การ
คํานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบ
กําลังและการออกแบบวงจรคาปาซิเตอร
แบงค การออกแบบระบบแสงสวางและ
วงจรเครื่องใชไฟฟา การออกแบบวงจร
ควบคุมมอเตอร การออกแบบระบบไฟฟา
อุตสาหกรรม การกําหนดรายการโหลด 
สายปอนและสายประธาน ระบบไฟ
ฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจรไฟฟา
ดานแรงดันต่ํา ระบบสายดินสําหรับการ
ติดตั้งทางไฟฟา มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และความปลอดภัยในการออกแบบและ
ติดตั้งทางไฟฟา 
 

การประยุกตใชไฟฟาแรงสูงและแรงดัน
เกิ น ในระบบ ไฟฟ า กํ า ลั ง  ก า รสร า ง
ไฟฟาแรงสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการ
วัดไฟฟาแรงดันสูง เทคนิคการฉนวน การ
เกิดเบรกดาวน เทคนิคการทดสอบไฟฟา
แรงดันสูง ปรากฎการณฟาผาและการ
ปองกัน การผสานสัมพันธการฉนวน การ
จัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ไฟฟา  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
04-211-424  
การออกแบบระบบไฟฟา 
Electrical System Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-211-418  
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  
High Voltage Engineering 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากําลัง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2563 – ปการศึกษา 2567 
สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  
(Physics for Engineers 1) 
 

 

1. ดร.จักรพันธ วัฒนวิกยกรรม 
วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
วท.ม. ฟสิกสประยุกต (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ปร.ด. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน 3 ป 

2. ดร.อําพล ใจรักษ 
วท.บ. ชวีวิทยา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
วท.ม. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ปร.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
ประสบการณสอน 3 ป 
 

04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 
 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี) 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี) 
ประสบการณสอน 17 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐชา  เพ็ชรยิ้ม 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณสอน 24 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร (ตอ)  
09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
(Calculus for Engineers 1) 
 
 

1. ดร.นนธิยา มากะเต 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
วท.ด. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี) 
ประสบการณสอน 18 ป 

2. อาจารยอลงกต สุวรรณมณ ี
วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณสอน 12  ป 
 

09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2  
(Calculus for Engineers 2) 
 

1. ดร.วรรณา ศรีปราชญ 
คบ. คณิตศาสตร (สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ประสบการณสอน 8 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยแนงนอย ทรงกําพล 
คบ. คณิตศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
คม. การศึกษาคณิตศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 
ประสบการณสอน 33 ป 
 

04-000-202 แคลคูลัสประยุกตสําหรับงานวิศวกรรม 
(Applied Calculus for Engineering) 
 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยนิติพงศ  ปานกลาง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน   22 ป 

2. รองศาสตราจารย ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Ph.D. Energy-Electric Power System (Asian Institute 
of Technology, Thailand) 
ประสบการณสอน   24 ป 

3. นายศีลวัต รมโพธิ์ชัย 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
ประสบการณสอน   2 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม  
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ตอสกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ   
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
Dr.Ing. Engineering Design (Aachen University of 
Technology, Aachen, Germany) 
ประสบการณสอน 24 ป 
 

04-211-207 อุปกรณไฟฟาและการควบคุม 
(Electrical Apparatus and Control) 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ  แสดใหม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
ประสบการณสอน   16 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรนิทร  แหงมงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี) 
Ph.D. Energy Science (Kyoto University, Japan)
ประสบการณสอน   24 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารยนิติพงศ  ปานกลาง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน   22 ป 
 

04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 
 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรพงษ  ภวสุปรีย 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
M.Sc. Energy Science Fundamental of  Energy 
Science (Kyoto University, Japan) 
Ph.D. Energy Science Fundamental of  Energy 
Science (Kyoto University, Japan) 
ประสบการณสอน 20 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วีระนิติสกุล 
วท.บ. วัสดุศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
M.Sc. Polymer Science (วิทยาลัยปโตรเลียมและป
โตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
Ph.D. Materials for Environment and Energy 
(University of Rome Rome, Italy) 
ประสบการณสอน 11 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-313-101 กลศาสตรวิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 
 

1. นายวินัย  จันทรเพ็ง 

 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 ประสบการณสอน   24 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยเทอดเกียรติ  ลิมปทีปราการ  

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)  

M.S. Mechanical Engineering (Oklahoma State 
University, Oklahoma, USA) 

Ph.D. Mechanical Engineering (Oklahoma State 
University, Oklahoma, USA) 

   ประสบการณสอน   25  ป 

 

04-211-205 วงจรไฟฟา  
(Electric Circuits) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรนิทร  แหงมงาม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี) 

Ph.D. Energy Science (Kyoto University, Japan) 
ประสบการณสอน   24 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษสกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

Ph.D. Instrument and Measurement 
(Northumbria University, United Kingdom)
ประสบการณสอน   29 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐัวุฒิ  โสมะเกษตรินทร 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

Ph.D. Engineering  (Osaka University, Japan) 
ประสบการณสอน   24 ป 

4. นายนิธิกร จันทรหัวโทน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณสอน   1 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-212-301 สัญญาณ ระบบ และการวิเคราะหขอมูล
ทางไฟฟา 
(Signals, Systems and Electrical Data Analysis) 

1. นายชานนท   ชูพงษ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณสอน   5 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษสกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Instrument and Measurement 
(Northumbria University, United Kingdom)
ประสบการณสอน   29 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย   เบียนสูงเนิน 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน   24 ป 
 

04-211-213 สนามแมเหล็กไฟฟา 
(Electromagnetic Fields) 

1. ผูชวยศาสตราจารยพินิจ   จิตจริง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.Sc. Electrical Engineering (RWTH-Aachen University, 
Aachen, Germany) 
ประสบการณสอน   25 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยพรอมศักดิ์  อภิรติกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจา
คุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน   22 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารยนิติพงศ  ปานกลาง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน   22 ป 
 

04-212-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
(Engineering Electronics) 

1. นายธีระพล  เหมือนขาว 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
ประสบการณสอน   22 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-212-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม   
(Engineering Electronics) (ตอ) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนฑล นาวงษ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง)) 
ประสบการณสอน   17 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรนิทร  แหงมงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี) 
Ph.D. Energy Science (Kyoto University, Japan)  
ประสบการณสอน   24 ป 
 

04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟา 1  
(Electrical Machines 1) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรชิัย   แดงเอม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจา
คุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน   25 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ  แสดใหม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
ประสบการณสอน   16 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐภัทร  พันธคง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 
Ph.D. Electrical Engineering (Kyoto University, Japan) 
ประสบการณสอน   17 ป 

4. นายทองอินทร  สุยะทา 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ธนบุรี) 
ประสบการณสอน   4 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟา 2   
(Electrical Machines 2) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรชิัย   แดงเอม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

 ประสบการณสอน   25 ป 
2. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ  แสดใหม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี) 
ประสบการณสอน   16 ป 

3. นายทองอินทร  สุยะทา 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ธนบุรี) 
ประสบการณสอน   4 ป 
 

04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
(Electrical Instruments and Measurements) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษสกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Instrument and Measurement 
(Northumbria University, United Kingdom)
ประสบการณสอน   29 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐัวุฒิ  โสมะเกษตรินทร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
Ph.D. Engineering  (Osaka University, Japan) 
ประสบการณสอน   24 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย   เบียนสูงเนิน 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน   24 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-212-306 ระบบควบคุม 
(Control Systems) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐภัทร  พันธคง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 

Ph.D. Electrical Engineering (Kyoto University, Japan) 

ประสบการณสอน   17 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนฑล นาวงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง)) 

 ประสบการณสอน   17 ป 

3. นายชานนท   ชูพงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี) 

ประสบการณสอน   5 ป 

4. นายนิธิกร จันทรหัวโทน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณสอน   1 ป 

 

04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
(Computer Programming) 
 
 

1. นายศิริชัย  เตรียมล้ําเลิศ 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

M.Eng. Computer Engineering (King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi) 

Ph.D. Computer Engineering (Northumbria 
University, Newcastle, UK.) 

ประสบการณสอน 20 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  (ตอ)  
(Computer Programming) (ตอ) 
 

2. นางสาวปอลิน  กองสุวรรณ  
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
M.Eng. Information System (Inje University, 
Gimhae, South Korea) 
D.Eng. Information System (Inje University, 
Gimhae, South Korea) 

 ประสบการณสอน 5 ป 
 

04-212-308   
ไมโครคอนโทรลเลอรและการควบคุมไรสาย 
(Microcontroller and Wireless Control) 

1. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย   เบียนสูงเนิน 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 ประสบการณสอน   24 ป 
2. นายชานนท   ชูพงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณสอน   5 ป 

3. นายนิธิกร จันทรหัวโทน 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณสอน   1 ป 
 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  
04-211-208 ระบบไฟฟากําลัง  
(Electrical Power Systems) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐัวุฒิ  โสมะเกษตรินทร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
Ph.D. Engineering  (Osaka University, Japan) 
ประสบการณสอน   24 ป 

2. รองศาสตราจารย ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.Sc. Electrical Eng. (University of Paderborn, 
Germany) 
Dr.-Ing. Electrical Eng. (Kassel University, 
Germany) 
ประสบการณสอน   24 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-211-208 ระบบไฟฟากําลัง  
(Electrical Power Systems) (ตอ) 

3. นายศีลวัต รมโพธิ์ชัย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
ประสบการณสอน   2 ป 

 

04-211-314 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
(Power Electronics) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐภัทร  พันธคง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 

Ph.D. Electrical Engineering (Kyoto University, Japan) 

ประสบการณสอน   17 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนฑล นาวงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง)) 

ประสบการณสอน   17 ป 

3. นายทองอินทร  สุยะทา 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลกรุงเทพ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน   4 ป 

 

04-211-425 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
(Electric Drives) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรชิัย   แดงเอม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจา
คุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน   25 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-211-425 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
(Electric Drives) (ตอ) 

2. รองศาสตราจารย ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Ph.D. Energy-Electric Power System (Asian Institute 
of Technology, Thailand) 

ประสบการณสอน   24 ป 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐภัทร  พันธคง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี) 

Ph.D. Electrical Engineering (Kyoto University, Japan) 

 ประสบการณสอน   17 ป 

 

04-211-317 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานและระบบ
แบตเตอรี่ 
(Energy Storage and Battery System 
Technologies) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐัวุฒิ  โสมะเกษตรินทร 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

Ph.D. Engineering  (Osaka University, Japan) 
ประสบการณสอน   24 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนฑล นาวงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน   17 ป 

3. นายศีลวัต รมโพธิ์ชัย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
ประสบการณสอน   2 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-211-424 การออกแบบระบบไฟฟา 
(Electrical System Design) 

1. รองศาสตราจารย ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

M.Sc. Electrical Eng. (University of Paderborn, 
Germany) 

Dr.-Ing. Electrical Eng. (Kassel University, 
Germany) 
ประสบการณสอน   24 ป 

2. นายธีระพล  เหมือนขาว 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน   22 ป 

3. นายณัฐพล   หาอุปละ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตขอนแกน) 

M.Sc. Electrical Engineering, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน   12 ป 

4. นายศีลวัต รมโพธิ์ชัย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
ประสบการณสอน   2 ป 

 

04-211-418 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
(High Voltage Engineering) 

1. ผูชวยศาสตราจารยพินิจ   จิตจริง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

M.Sc. Electrical Engineering (RWTH-Aachen University, 
Aachen, Germany) 
ประสบการณสอน   25 ป 

2. ผูชวยศาสตราจารยพรอมศักดิ์  อภิรติกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

เจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณสอน   22 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (ตอ)  
04-211-418 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  (ตอ) 
(High Voltage Engineering) 

3. ผูชวยศาสตราจารยนิติพงศ  ปานกลาง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ประสบการณสอน   22 ป 
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สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ 

หองปฏิบัติการตางๆ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ใชสําหรับการลงปฏิบัติการเพื่อฝกทักษะการใช
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในงานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เกี่ยวของ รวมถึงนําไปสูการเรียนรูและเปรียบเทียบกับ
เนื้อหารายวิชาในทางทฤษฎีที่ไดเรียนไปแลว โดยหองปฏิบัติการตางๆ ที่จัดขึ้น จะสอดคลองกับองคความรูพื้นฐาน
และองคความรูเฉพาะที่ทางสภาวิศวกรกําหนดไว ซึ่งจะมีหองปฏิบัติการตางๆ ดังนี้ 

1. หองปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 
2.  หองปฏิบัติการอุปกรณไฟฟาและการควบคุม 
3. หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
4. หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 
5. หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
6. หองปฏิบัติการเขียนแบบทางไฟฟา 
7. หองปฏิบัติการระบบควบคุม 
8. หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
9. หองปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
10. หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 
11. หองปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 
12. หองปฏิบัติการวิศวกรรมการปองกันระบบไฟฟา 
 
นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มเติมรายวิชาเรียนที่ทันสมัยทางดานไฟฟากําลังตามกรอบของยุทธศาสตรชาติและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ตองเตรียมบุคลากรใหมีทักษะความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมดานระบบไฟฟาเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเดิมของประเทศที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และกลุมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดย
เพิ่มรายวิชาดานยานยนตไฟฟา ระบบอัตโนมัติ และระบบไฟฟาสําหรับระบบราง โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาไดรับ
งบประมาณในการปรับปรุงและจัดตั้งหองปฏิบัติการเพิ่มเติมขึ้นมาใหมมาตั้งแตป พ.ศ. 2561 เปนตนมาดังนี้ 

 
13. หองปฏิบัติการพีแอลซ ี
14. หองปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
15. หองปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรม  (อยูระหวางดําเนินการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ) 
16. หองปฏิบัติการระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ  (อยูระหวางดําเนินการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ) 
 
ทั้งนี้รายละเอียดของสถานที่ตั้ง แผนผังการจัดหองปฏิบัติการตางๆ รวมถึงรายละเอียดของหัวขอการ

ทดลอง บัญชีรายการวัสดุ เครื่องมือและครุภัณฑตางๆ ที่ใชในแตละหอง จะแสดงในหนาตอไป 
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1. หองปฏิบัติการพื้นฐานวศิวกรรมไฟฟา 

1.1 สถานที่ตั้ง  หอง 10203 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
1.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

- ชุดทดลองการตอมอเตอรชนิดตางๆ  จํานวน 10 ชุด 
- ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรแบบใช PLC  จํานวน 10 ชุด 
- ชุดทดลองการตอหมอแปลงแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส  จํานวน 10 ชุด 
- ชุดทดลองการตอหลอดฟลูออเรสเซนตและการแกตัวประกอบกําลัง  จํานวน 10 ชุด  
- ชุดทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม ขนานและผสม  จํานวน 10 ชุด  
- ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรแบบใชแมคเนติค  จํานวน 10 ชุด  
- เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟาชนิดตางๆ  จํานวน 10 ชุด  
- หมอแปลงปรับแรงดัน  จํานวน 10 ชุด  
- เครื่องวัดกําลังงานไฟฟา  จํานวน 10 ชุด  
- เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร  จํานวน 10 ชุด  

1.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 กฎของโอหม 
การทดลองที่ 2 วงจรไฟฟากระแสสลับ 
การทดลองที่ 3 ระบบไฟฟากําลังและการแกตัวประกอบกําลัง 
การทดลองที่ 4 การทดสอบหมอแปลงไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส 
การทดลองที่ 5 มอเตอรไฟฟา 
การทดลองที่ 6 การควบคุมมอเตอรไฟฟา 
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1.4 แผนผังหองปฎิบัติการ 
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2. หองปฏิบัติการอุปกรณไฟฟาและการควบคุม 

2.1 สถานที่ตั้ง  หอง 10203 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
2.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

- ชุดทดลองการติดตั้งวงจรไฟฟาในทอรอยสายไฟ  จํานวน 3 ชุด 
- ชุดทดลองการตอวงจรหลอดไฟแบบตางๆ จํานวน 6 ชุด  
- ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรแบบใชแมคเนติค  จํานวน 20 ชุด  
- เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟาชนิดตางๆ  จํานวน 10 ชุด  
- เครื่องวัดกําลังงานไฟฟา  จํานวน 10 ชุด  
- เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร  จํานวน 10 ชุด  
- เครื่องวัดความตานทานฉนวน จํานวน 1 ชุด 
- เครื่องวัดความตานทานดิน จํานวน 1 ชุด 
  

2.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 การตอสายไฟฟา 
การทดลองที่ 2 การเขียนแบบไฟฟาแบบเยอรมัน 
การทดลองที่ 3 การเขียนแบบไฟฟา IEC 
การทดลองที่ 4 การวัดคาความตานทานดิน 
การทดลองที่ 5 การวัดคาความตานทานฉนวน 
การทดลองที่ 6 การวัดคาความรอนของอุปกรณไฟฟา 
การทดลองที่ 7 การตอวงจรควบคุมมอเตอรแบบ Direct Online 
การทดลองที่ 8 การตอวงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอรแบบ Plugging 
การทดลองที ่9 การตอวงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอรแบบ Reversing after Stop 
การทดลองที่ 10 การตอวงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอรแบบ Star - Delta 
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3. หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

3.1 สถานที่ตั้ง หอง 11204 ชั้น 2  อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
3.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง  

- แผงทดลองวงจรไฟฟา และอุปกรณ RLC ขนาดตางๆ จํานวน 8 ชุด 
- อุปกรณจายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  จํานวน 8 ชุด 
- แหลงจายรูปคลื่นสัญญาณไฟฟา จํานวน 8 ชุด 
- เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส ความตานทาน ความถี่ และกําลังไฟฟา  จํานวน 8 ชุด 
- เครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟา (Oscillscope) จํานวน 8 ชุด 
- เครื่องมือวัดอิมพีแดนซ  จํานวน 8 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง 

3.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1  วงจรไฟฟากระแสตรงเบื้องตน กฎของโอหม วงจรอนุกรม ขนาน และผสม  
                    และการหาความสัมพันธของคาทางไฟฟา 
การทดลองที่ 2  เทคนิคการวิเคราะหวงจรขาย และการสงถายกําลังไฟฟาสูงสุด 
การทดลองที่ 3  วงจรไฟฟากระแสตรงในสภาวะชั่วครู  
การทดลองที่ 4  วงจรไฟฟากระแสสลับในสถานะอยูตัว RLC อนุกรม 
การทดลองที่ 5  วงจรไฟฟากระแสสลับในสถานะอยูตัว RLC ขนาน 
การทดลองที่ 6  การหากําลังไฟฟาและการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง 
การทดลองที่ 7  วงจรระบบไฟฟาสามเฟส 
การทดลองที่ 8  วงจรเรโซแนนซ 

3.4 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
- โปรแกรม MATLAB/Simulink   และ โปรแกรม ORCAD/PSpice 
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4. หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา   

4.1 สถานที่ตั้ง หอง 11103 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
4.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง  

- ชุดทดลองมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบตาง ๆ  จํานวน 6 ชุด 
- ชุดทดลองหมอแปลงไฟฟา 1 เฟสและ 3 เฟส  จํานวน 6 ชุด 
- โหลด RLC ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส จํานวน 6 ชุด 
- ชุดทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลไฟฟา  จํานวน 6 ชุด 
- เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส และกําลังไฟฟาขนาดตางๆ  จํานวน 6 ชุด 
- ดิจิทัลมัลติมิเตอร  จํานวน 6 ชุด 
- หมอแปลงปรับคาแรงดันไฟฟาชนิด 1 เฟสและ 3 เฟส  จํานวน 6 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอรวิเคราะหผลการทดลอง  จํานวน 6 ชุด 
- เครื่องวัดสัญญาณรูปคลื่นไฟฟา (Oscilloscope) จํานวน 6 ชุด 
- โพรบวัดสัญญาณแรงดันและกระแส  จํานวน 6 ชุด 

4.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 Single-phase transformer 
การทดลองที่ 2 Three-phase transformer 
การทดลองที่ 3 DC Generators 
การทดลองที่ 4 DC Motors 
การทดลองที่ 5 Synchronous Machines 
การทดลองที่ 6 Three Phase Induction Motors 
การทดลองที่ 7 Single Phase Motors 
การทดลองที่ 8 Speed AC Motor Control with Inverter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4.4 แผนผังหองปฎิบัติการ 
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5. หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

5.1 สถานที่ตั้ง  หอง 11206 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
5.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง ประกอบดวย   

- ชุดทดลอง Thyristors Converter  จํานวน 6 ชุด 
- บอรดชุดทดลอง DC Converter  จํานวน 6 ชุด 
- บอรดชุดทดลอง Power Converter  จํานวน 6 ชุด 
- บอรด Isolation และ Gate Driver  จํานวน 6 ชุด 
- ดิจิตอลอารแอลซีมิเตอร  จํานวน 1 ชุด 
- ดิจิตอลมัลติมิเตอร  จํานวน 6 ชุด 
- ออสซิลโลสโคป  จํานวน 6 ชุด 
- อุปกรณชวยวัดสัญญาณ (Differential Probe และ Current Probe)  จํานวน 6 ชุด 
- บอรด STM32F4 Discovery พรอมดวยสาย USB  จํานวน 6 ชุด 
- คอมพิวเตอรที่ลงโปรแกรม MATLAB/Simulink และ Waijung Blockset  จํานวน 6 ชุด 
- แหลงจายไฟฟากระแสตรง  จํานวน 6 ชุด 
- โหลด RLC  จํานวน 6 ชุด 

5.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 Introduction to Simulation Modeling for Power Electronics 
การทดลองที่ 2 Simulink Modeling for DC Buck Converter 
การทดลองที่ 3 Simulink Modeling for DC Boost Converter 
การทดลองที่ 4 Simulink Modeling for 1 Phase Square Wave Inverter 
การทดลองที่ 5 Simulink Modeling for 1 Phase SPWM Inverter 
การทดลองที่ 6 Introduction to STM32F4 Board 
การทดลองที่ 7 STM32F4 based DC Buck Converter 
การทดลองที่ 8 STM32F4 based DC Boost Converter  
การทดลองที่ 9 STM32F4 based 1 Phase Square Wave Inverter 
การทดลองที่ 10 STM32F4 based 1 Phase SPWM Inverter 

5.4 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
- โปรแกรม MATLAB/Simulink 
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5.5 แผนผังหองปฎิบัติการ 
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6. หองปฏิบัติการเขียนแบบทางไฟฟา 

6.1 สถานที่ตั้ง  หอง 11302 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
6.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

- ชุดคอมพิวเตอรสําหรับการเขียนแบบทางไฟฟา Pentium Core i5 2.5GHz  จํานวน 38 ชุด  
6.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

การทดลองที่ 1 แนะนําการเขียนโปรแกรม 
การทดลองที่ 2 การเขียนแบบไฟฟาแบบเยอรมัน 
การทดลองที่ 3 การเขียนแบบไฟฟาแบบ IEC 
การทดลองที่ 4 การเขียนแบบระบบไฟฟาแสงสวาง 
การทดลองที่ 5 การเขียนแบบระบบไฟฟากําลัง 
การทดลองที่ 6 การเขียนแบบ Single Line Diagram 
การทดลองที่ 7 การเขียนแบบ Raiser Diagram 
การทดลองที่ 8 การเขียนแบบระบบไฟฟาบานพักอาศัย 
การทดลองที่ 9 การเขียนแบบระบบไฟฟาอาคารพาณชิย 
การทดลองที่ 10 การเขียนแบบระบบไฟฟาโรงงานอุตสาหกรรม 

6.4 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
- โปรแกรม MATLAB/Simulink  และ โปรแกรม AutoCAD 
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6.5 แผนผังหองปฎิบัติการ 
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7. หองปฏิบัติการระบบควบคุม 

7.1 สถานที่ตั้ง  หอง 11208 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
7.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง  

- ชุดทดลอง Vertical Take-off จํานวน 8 ชุด 
- ชุดทดลอง Self-Balancing robot จํานวน 8 ชุด 
- ชุดทดลอง DC motor position control จํานวน 8 ชุด 
- แหลงจายไฟฟากระแสตรง  จํานวน 8 ชุด 
- แหลงจายไฟฟารูปคลื่นสัญญาณตางๆ  จํานวน 8 ชุด 
- เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส ความตานทาน ความถี่และอ่ืนๆ  จํานวน 8 ชุด 
- เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟา (Oscilloscope) จํานวน 8 ชุด 
- ชุดคอมพิวเตอร PC  จํานวน 8 ชุด 
- ชุดเครื่องพิมพ   จํานวน 1 เครื่อง 

7.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 Transfer Function 
การทดลองที่ 2 Time Response Simulation 
การทดลองที่ 3 Stability Simulation 
การทดลองที่ 4 Steady-state Error Simulation 
การทดลองที่ 5 Root locus 
การทดลองที่ 6 PID Simulation 
การทดลองที่ 7 Vertical Take-off 
การทดลองที่ 8 DC motor position control 
การทดลองที่ 9 Self-Balancing Robot 

7.4 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
- โปรแกรม MATLAB/Simulink  และ  โปรแกรม Scilab 
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8. หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง   

8.1 สถานที่ตั้ง  หอง 10102 ชั้น 1  อาคารวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
8.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง  

- ชุดสรางไฟฟาแรงดันสูงกระแสสลับ 200 kV  จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสรางไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรง 270 kV  จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสรางไฟฟาแรงดันสูง Impulse 135 kV  จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสรางไฟฟาแรงดันสูง Lightning Impulse 800 kV  จํานวน 1 ชุด 
- ชุดควบคุมการปอนแรงดัน AC DC และ Impulse  จํานวน 1 ชุด 
- เครื่องมือวัดสัญญาณ Oscilloscope 500 MHz  จํานวน 1 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําหรับวัดสัญญาณแรงดันอิมพัลส  จํานวน 1 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําหรับการจําลองสนามไฟฟา  จํานวน 1 ชุด 

8.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 AC High Voltage Generation 
การทดลองที่ 2 DC High Voltage Generation 
การทดลองที่ 3 Lightning Impulse High Voltage Generation 
การทดลองที่ 4 Switching Impulse High Voltage Generation 
การทดลองที่ 5 High Voltage Measurement with Sphere Gap  
การทดลองที่ 6 High Voltage Measurement with Voltage Divider  
การทดลองที่ 7 High Voltage Impulse 50% 
การทดลองที่ 8 Electric Field Simulation of High Voltage Electrode  
การทดลองที่ 9 Demonstration of HV Testing with Lightning Impulse 800 kV 
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8.4 แผนผังหองปฎิบัติการ 
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9. หองปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

9.1 สถานที่ตั้ง  หอง 11306 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
9.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง  

- แผงตอวงจรอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 8 ชุด 
- อุปกรณ RLC ตางๆ สําหรับการทดลอง  จํานวน 8 ชุด 
- อุปกรณสารกึ่งตัวนําตางๆ สําหรับการทดลอง  จํานวน 8 ชุด 
- แหลงจายไฟฟากระแสตรง  จํานวน 8 ชุด 
- แหลงจายไฟฟารูปคลื่นสัญญาณตางๆ  จํานวน 8 ชุด 
- เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส ความตานทาน ความถี่ และอ่ืนๆ  จํานวน 8 ชุด 
- เครื่องมือวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟา (Oscilloscope)  จํานวน 8 ชุด 

9.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1  วงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
การทดลองที่ 2  คุณสมบัติของไดโอดและไดโอดชนิดพิเศษ 
การทดลองที่ 3  วงจรไดโอด 
การทดลองที่ 4  คุณสมบัติของทรานซิสเตอร 
การทดลองที่ 5  วงจรไบแอสทรานซิสเตอร 
การทดลองที่ 6  วงจรขยายทรานซิสเตอร 
การทดลองที่ 7  ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาชนิดรอยตอ (เจเฟต) 
การทดลองที่ 8  ออปแอมป 
การทดลองที่ 9  การประยุกตใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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9.4 แผนผังหองปฎิบัติการ 
 

  

 

 

7 เมตร 

9 เมตร 

โต๊ะอาจารย ์/  

ผูด้แูลหอ้งปฏิบตัิการ 

โต
๊ะท

ดล
อง

ที� 
7 

โต
๊ะท

ดล
อง

ที� 
2 

โต
๊ะท

ดล
อง

ที� 
3 

โต๊ะทดลองที� 6 โต๊ะทดลองที� 5 

โต
๊ะท

ดล
อง

ที� 
4 

ตูเ้ก็บเครื�องมือ 1 

Lo
a
d
 

C
e
n
te

r 
 

ประต ู

เขา้-ออกปกต ิ

 

 

 

Safety Zone 

โต๊ะทดลองที� 1 

โต
๊ะท

ดล
อง

ที� 
8

 



67 
 

10. หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 

10.1 สถานที่ตั้ง  หอง 11203 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
10.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง  

- ชุดฝก Arduino UNO จํานวน 10 ชุด 
- ชุดฝก ESP32 Devkit จํานวน 10 ชุด 
- Module Bluetooth จํานวน 10 ชุด 
- ชุดฝก Arduino Smart Car Kit จํานวน 10 ชุด 
- ชุด DC Gear motor with Encoder จํานวน 10 ชุด 
- ชุดคอมพิวเตอร PC  จํานวน 10 ชุด 
- แหลงจายไฟฟากระแสตรง  จํานวน 10 ชุด 
- แหลงจายไฟฟารูปคลื่นสัญญาณตางๆ  จํานวน 10 ชุด 
- เครื่องมือวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟา (Oscilloscope)  จํานวน 10 ชุด   

10.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 Digital input, Digital output 
การทดลองที่ 2 Analog input, Analog output 
การทดลองที่ 3 การเชื่อมตอแบบ Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)  
การทดลองที่ 4 การเชื่อมตอแบบ Inter Integrated Circuit (I2C) 
การทดลองที่ 5 การใชงาน Timer ใน Microcontroller 
การทดลองที่ 6 การใชงาน Interrupt ใน Microcontroller 
การทดลองที่ 7 การใชงาน Wi-Fi ดวย Microcontroller 
การทดลองที่ 8 การสื่อสารแบบ HTTP ดวย Microcontroller 
การทดลองที่ 9 การสื่อสารแบบ MQTT ดวย Microcontroller 
การทดลองที่ 10 การสื่อสารแบบ Modbus ดวย Microcontroller 

10.4 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
- โปรแกรม Arduino IDE 
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11. หองปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 

11.1 สถานที่ตั้ง  หอง 11105 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
11.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง  

- ชุดจําลองระบบสายสง  จํานวน 5 ชุด  
- ชุดหมอแปลง 3 เฟส  จํานวน 5 ชุด  
- ชุดมอเตอรเหนี่ยวนํา และเครื่องจักรกลแบบซิงโครนัส จํานวน5 ชุด  
- ชุดโหลดความตานทาน คาปาซิเตอร ตัวเหนี่ยวนํา  จํานวน 5 ชุด  
- แหลงจายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ จํานวน 5 ชุด  
- ชุดมิเตอรวัดมุมเฟส  จํานวน 5 ชุด  
- เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส ความตานทาน ความถี ่ จํานวน 5 ชุด  
- ลอแรงเฉื่อย  จํานวน 5 ชุด  

11.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1  ความปลอดภัยและแหลงกําลังไฟฟา 
การทดลองที่ 2  การเรียงลําดับเฟส 
การทดลองที่ 3  กําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟารีแอคตีฟ 
การทดลองที่ 4  การไหลของกําลังไฟฟาและโวลเตลเร็กกูเลชั่นของสายสงอยางงาย 
การทดลองที่ 5  มุมเฟสและแรงดันตกระหวางดานสงและดานรับ 
การทดลองที่ 6  องคประกอบที่มีผลตอการไหลของกําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟา รีแอคตีฟ 
การทดลองที่ 7  สายสงขนาน หมอแปลงไฟฟา และความสามารถในการสงจายกําลัง 
การทดลองที่ 8  เครื่องกําเนิดกระแสสลับ 
การทดลองที่ 9  ซิงโครนัสมอเตอรในระบบไฟฟากําลัง 
การทดลองที่ 10 ขายวงจรสายสงและหมอแปลงปรับแตงแรงดัน 
การทดลองที่ 11  ทรานเซียนทในระบบกําลังไฟฟา 
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12. หองปฏิบัติการวิศวกรรมการปองกันระบบไฟฟา 

12.1 สถานที่ตั้ง หอง 11106 ชั้น 1  อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
12.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง ประกอบดวย  

- Relay Unit จํานวน 6 ชุด 
- Power Supply Unit  จํานวน 6 ชุด 
- Load Switch  จํานวน 6 ชุด 
- Selector Switch  จํานวน 6 ชุด 
- Digital Timer  จํานวน 6 ชุด 
- Rheostat  จํานวน 6 ชุด 
- Single-phase and Three-phase Transformer  จํานวน 6 ชุด 
- Load Capacitors  จํานวน 6 ชุด 
- Multimeter  จํานวน 6 ชุด 
- Synchronous machine  จํานวน 6 ชุด 
- DC machines  จํานวน 6 ชุด 
- Load Resistor  จํานวน 6 ชุด 

12.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1  การทดลองระบบปองกันเบื้องตน 
การทดลองที่ 2  รีเลยแรงดันเกินแบบทํางานทันท ี
การทดลองที่ 3  รีเลยกระแสเกินแบบสแตติคและแบบไฟฟากล 
การทดลองที่ 4  รีเลยกระแสเกินแบบเวลาการทํางานผันกลับ 
การทดลองที่ 5  รีเลยแบบทิศทางสําหรับกําลังไฟฟาหรือกระแส 
การทดลองที่ 6  การปองกันกระแสเกินแบบรูทิศทาง 
การทดลองที่ 7  การปองกันกระแสลัดวงจรลงดิน 
การทดลองที่ 8  การปองกันการลัดวงจรแบบรูทิศทาง 
การทดลองที่ 9  การปองกันแบบผลตาง 
การทดลองที่ 10  การปองกันการสูญเสียซิงโครไนซึ่มและกําลังไฟฟายอนกลับ 
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12.4 แผนผังหองปฎิบัติการ 
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13. หองปฏิบัติการพีแอลซี   

13.1 สถานที่ตั้ง หอง 11303 ชั้น 3  อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
13.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

- พีแอลซี / ทัชสกรีน / คอมพิวเตอร จํานวน 20 ตัว 
- ชุดทดลองเซ็นเซอร / ชุดทดลองควบคุมดีซีมอเตอร จํานวน 20 ชุด 
- ชุดกระบอกสูบในระบบนิวเมตริก และวาลวน้ํา จํานวน 20 ชุด 
- ชุดควบคุมแม็กเนติกคอนแทคเตอร ที่แรงดันเอซี 220 V จํานวน 20 ชุด 
- ชุดสายพานลําเลียง จํานวน 10 ชุด 

13.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 การเขียน Ladder ดวยคําสั่งพ้ืนฐาน และการใชงานโปรแกรมทัชสกรีน 
การทดลองที่ 2 การใชงานคําสั่ง Input / Output และเขียนปุมกด/หลอดสถานะทีท่ัชสกรีน 
การทดลองที่ 3 การใชคําสั่ง Counter / Timer และการปอนขอมูลแบบตัวเลขที่ทัชสกรีน 
การทดลองที่ 4 การใชพีแอลซคีวบคุมระบบนิวแมตกิ 
การทดลองที่ 5 การใชงานคําสั่งประยุกตสําหรับระบบคัดแยกชนิดวัสดุบนสายพานลําเลียง 
การทดลองที่ 6 การจําลองระบบควบคุมกระบวนการผลิตดวยโปรแกรมจําลองการทํางาน 
การทดลองที่ 7 การสงและรับขอมูลระหวางพีแอลซใีนระบบควบคุมระบบอัตโนมัติ 
การทดลองที่ 8 การใชงานสัญญาณแอนะลอ็กสําหรับประยุกตในระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
การทดลองที่ 9 การเขียนโปรแกรมท่ีใชงานในระบบ SCADA 

13.4 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
- โปรแกรม GX Works3 / GT Designer3 / GT Simulation3 
- โปรแกรม Automation Studio / SCADA 
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13.5 แผนผังหองปฎิบัติการ 
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14. หองปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม     

14.1 สถานที่ตั้ง หอง 11307 ชั้น 3  อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
14.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

- พีแอลซี / คอมพิวเตอร จํานวน 10 ตัว 
- ชุดทดลองการควบคุมเอซีเซอรโว จํานวน 2 ชุด  
- ชุดทดลองกลองอุตสาหกรรม /เซ็นเซอรวัดระยะ /เซ็นเซอรวัดสี จํานวน 2 ชุด  
- ชุดทดลองเซ็นเซอรแบบ IoT/ชุดอานขอมูลผาน RFID จํานวน 2 ชุด 
- ระบบคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ จํานวน 2 ระบบ 
- ระบบบรรจุน้ําถวยอัตโนมัติ พรอมแขนกลอุตสาหกรรม จํานวน 1 ระบบ 

14.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
การทดลองที่ 1 การใชงานเซ็นเซอรอุตสาหกรรมมแบบตางๆ 
การทดลองที่ 2 การใชงานกลองอุตสาหกรรม  
การทดลองที่ 3 การใชงานชุดอานขอมูลผาน RFID 
การทดลองที่ 4 การควบคุมตําแหนงดวยเอซีเซอรโว 
การทดลองที่ 5 การเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมระบบคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ 
การทดลองที่ 6 การเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมระบบบรรจุน้ําถวยอัตโนมัต ิ
การทดลองที่ 7 การใชงานแขนกลอุตสาหกรรม 
การทดลองที่ 8 การประยุกตใชงาน SCADA ในระบบอัตโนมัต ิ
การทดลองที่ 9 การประยุกตใชงาน ERP สําหรับจัดการระบบสั่งผลิตน้ําถวยอัตโนมัติ 

14.4 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
- โปรแกรม RT Toolbox2 / ERP / SCADA 
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14.5 แผนผังหองปฎิบัติการ 
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15. หองปฏิบัติการแขนกลหุนยนตอุตสาหกรรม (อยูระหวางการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ) 

15.1 สถานที่ตั้ง หอง 11301 ชั้น 3  อาคารวิศวกรรมไฟฟา 
15.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

- ชุดแขนกลอุตสาหกรรม จํานวน 6 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอรควบคุมการทํางานแขนกล จํานวน 6 ชุด 
- ปมลม จํานวน 6 ชุด 
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16. หองปฏิบัติการระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ (อยูระหวางการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ) 

16.1 สถานที่ตั้ง   ชั้น 1  อาคารวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
16.2 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

- ชุดรับกระแสไฟฟาดานบน จํานวน 1 ชุด 
- ชุดทดลองระบบขับเคลื่อนมอเตอรตนกําลังดวยอินเวอรเตอร จํานวน 1 ชุด 
- ชุดเครื่องมือซอมบํารุง จํานวน 1 ชุด 
- ปมลม จํานวน 1 เครื่อง 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

   2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหบริการหนังสือตํารา วารสาร 
ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางดานวิศวกรรมศาสตร ทุกสาขาที่เปด
สอน ผานเว็บไซตหองสมุด https://sites.google.com/en.rmutt.ac.th/lib-eng/home และสามารถสืบคน
ทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดท่ี (www.opac.rmutt.ac.th/main/index.aspx) 

ทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดของหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย หนังสือตํารา หนังสืออางอิง 
39,959 เลม  หนังสือพิมพ 13 ชื่อเรื่อง  วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 24 รายการ วารสารวิชาการฉบับ
ลวงที่จัดสงจากมหาวิทยาลัยตางๆ รวมถึงปริญญานิพนธ จํานวน 2,380 เลม  วิทยานิพนธ จํานวน 409 เลม CD-
ROM และ DISK 2,620 แผน อีกท้ังยังใหบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนดานการเรียนการสอนและสืบคนขอมูลของ
หองสมุดบนเครือขาย Internet ดวยคอมพิวเตอร จํานวน 15 เครื่อง สามารถสืบคนฐานขอมูล e-book, e-
Journal ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับการเปนสมาชิกทั้งภายในประเทศไทย และตางประเทศ 
ประเภทฐานขอมูลหนังสือ ฐานขอมูลปริญญานิพนธ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ  ฐานขอมูลวารสาร และฐานขอมูล
อภิธานศัพททางวิศวกรรม โดยสามารถใชบริการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดอีกแหงหนึ่ง รวมไปถึงการเปดใหบริการพื้นที่ใชสําหรับการประชุมกลุมยอย 
(Discussion Room) จํานวน 2 หอง และหองประชุม จํานวน 1 หอง ภายในหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 
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   2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 
- หองประชุมและหองเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีสถานที่ใหบริการนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อใชประชุม
กลุมยอย และสําหรับนั่งทํางาน ศึกษาคนควาอิสระในบรรยากาศที่ผอนคลายมีบริการระบบเครือขาย และขอมูล 
online  อาทิ หอง Learning Space และหองเรียน อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร ภายในหองเรียน
ประกอบดวยเครื่องมือสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดเปลี่ยนจาก เครื่องฉายภาพโปรงใส (Overhead) มาเปน 
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร (Projector)  หองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ชั้น 2 ตึก อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และหองอัจฉริยะ (Smart Classroom)  พื้นที่ใหบริการ ชั้น 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนหองเรียนที่อาจารยสามารถนําสื่อการเรียนและ
รูปภาพจากการดาวนโหลดอินเตอรเน็ตมาใชประกอบทําใหเขาใจในบทเรียนไดมากขึ้น สนับสนุนอุปกรณตางๆ 
ภายในหองเรียน ทั้งโตะ เกาอ้ี จอภาพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

 

 

Learning Space 

 

หองอัจฉริยะ (Smart lassroom)   
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หองประชุม 

 

 

หองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) 

- โดมอเนกประสงค 
โดมอเนกประสงค คณะวิศวกรรมศาสตร เปนสถานที่อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆสําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรอยางมีคุณภาพ  เชน กิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมเตรียมแถวเขารับ
ปริญญา กิจกรรมพบปะผูปกครอง กิจกรรมทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรฯลฯ 
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บริการเครือขายไรสาย (WiFi) 
เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริการเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย 

(WiFi) สําหรับนักศึกษาทุกคน ชวยใหเรียนรูผานโทรศัพทมือถือไดแลว ยังลดปญหานักศึกษาสอบตกหรือ  
ดร็อปรายวิชาไดอีกดวย 

 
- ทุนการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกนักศึกษาเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากมหาวิทยาลัยฯ 
ตลอดจนยังเปนการกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา เชน 

1. ทุนการศึกษาใหเปลาจากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. ทุนการศึกษาใหเปลาจากหนวยงานภายนอก 
3. ทุนใหกูยืมฉุกเฉิน  
4. การจัดหารายไดพิเศษระหวางเรียน อีกทั้ง คณะยังมีรางวัลสําหรับนักศึกษาที่มีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เชน 
      4.1 รางวลัเรียนดี เกรด 4.00 คณะวิศวกรรมศาสตร  
      4.2 รางวลัผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล 

 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

     3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
  

คะแนน
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค 0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

ที ่ 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 

  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน   หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชีใ้

น
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2     4.52 4.52 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00     3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.67     3.67 ระดับคุณภาพดี 

5 4 4.00 3.67   3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1   4.00   4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 3.43 3.75 4.52 3.70 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด ี

ระดับ
คุณภาพ 

ด ี

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก     
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 3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 = การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 4.96 4.00 3.44 4.39 การดําเนินงานระดับด ี

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2   4.50   4.50 การดําเนินงานระดับด ี

รวม 13 4.97 4.57 4.22 4.64 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 

ด ี
    

 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562  

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 = การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 4.38 5.00 3.50 4.45 การดําเนินงานระดับด ี

2 3 4.86 5.00 4.82 4.89 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 3   4.50 4.20  4.40 การดําเนินงานระดับด ี

รวม 13 4.97 4.86 4.17 4.63 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 

ด ี
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 

 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร  

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจาก 
สภาสถาบันการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 

ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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89 
 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
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ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3)  
1. 09-410-141 Physics for Engineers 1 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 (Physics for Engineers 1) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  

4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
 

5. คําอธิบายรายวิชา 
 เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งแกรง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและการถายโอนความรอน คลื่นเสียง 
 Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, mechanical properties of matter, 
rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  แนะนําตนเองทั้งอาจารยและนักศึกษา แนะนําลักษณะรายวิชา ชั่วโมงการให

คําปรึกษา เกณฑการวัดและประเมินผล บทที่ 1 เวกเตอร เวกเตอรและสเกลาร 
การรวมเวกเตอร การรวมหลายเวกเตอรโดยใชแผนภาพการลบเวกเตอร 
สวนประกอบของเวกเตอร เวกเตอรหนึ่งหนวย ผลคูณของเวกเตอร   

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

2  บทที่ 2 การเคลื่อนท่ีแบบหนึ่งมิติ ปริมาณตางๆ ของการเคลื่อนที่ การ
เคล่ือนที่ดวยความเรงคงที่ วัตถุตกอยางอิสระ ความเร็วสัมพัทธ 

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

3  บทที่ 3 การเคลื่อนท่ีบนระนาบ ความเร็วเฉลี่ยและความเร็ว
ชั่วขณะ ความเรงเฉลี่ยและความเรงชั่วขณะ สวนประกอบยอยของ
ความเรง การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไตล ความเร็วสัมพัทธ   

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn 

4  บทที่ 4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มวล และ แรง กฎขอที่หน่ึงของนิว
ตัน กฎขอที่สองของนิวตัน กฎขอที่สามของนิวตัน แรงเสียดทาน กฎของนิว
ตันกับการประยุกต 

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

5  บทที่ 5 การเคลื่อนที่แบบวงกลมกับกฎของนิวตัน แรงของการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม 3.5 5.1.1 การเคลื่อนที่เปนวงกลม การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง 
กฎของนิวตันกับแรงโนมถวง - ดาวเทียม - การเปลี่ยนแปลงคาความเรงโนม
ถวง g ตามระดับความสูง - การหมุนของโลกตอความเรงโนมถวง 

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
6  บทที่ 6 งานและพลังงาน งาน -งานท่ีถูกกระทําดวยแรงคงที่ - งานท่ีถูก

ทําดวยแรงไมคงท่ี งาน พลังงาน และกฎการอนุรักษพลังงาน 
3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  

ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

7  บทที่ 6 งานและพลังงาน พลังงานจลน -พลังงานศักยโนมถวง -พลังงาน
ศักยยืดหยุน -กฎการอนุรักษพลังงาน กําลัง – กําลังของรถยนต  

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

8  บทที่ 7 โมเมนตัม การดลและโมเมนตัม กฎการคงตัวของโมเมนตัม การ
ชน การชนแบบยืดหยุน การชนแบบไมยืดหยุน - การดีด – จุด
ศูนยกลางมวล  

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

9  บทที่ 8 การหมุน ทฤษฎีแกนขนานทอรคและความเรงเชิงมุม งานและ
กําลังของการหมุน แกนหมุนคงที่ โมเมนตัมและการดลเชิงมุม การคงตัว
ของโมเมนตัมเชิงมุม   

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

10  บทที่ 9 สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง เงื่อนไขสองขอของสมดุล 
จุดศูนยถวง ตัวอยางสมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง แรงคูควบ บทท่ี 10 การ
เคล่ือนที่แบบคาบ การเคลื่อนที่แบบคาบอยางงาย –ลูกตุมนาฬิกาอยาง
งาย –ฟสิกัลเพนดูลัม–จานหมุน วงกลมเปรียบเทียบ 

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

11  บทที่ 10 การเคลื่อนที่แบบคาบ การเคลื่อนที่แบบคาบท่ีถูกหนวง การ
เคล่ือนที่แบบคาบท่ีถูกแรงบังคับ บทที่ 11 ความยืดหยุน ความเคนและ
ความเครียดดึง ความเคนและความเครียดบัลค ความเคนและความเครียด
เฉือน ความยืดหยุนและภาวะพลาสติก 

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

12  บทที่ 12 กลศาสตรของไหล สถิตศาสตรของไหล ความดันในของ
ไหล กฎของปาสคาล แรงลอยตัว ความตึงผิว พลศาสตรของไหล   

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

13  บทที่ 12 กลศาสตรของไหล สมการเบอรนูลลี ความหนืด บท
ที่ 13 ปริมาณความรอนและกลไกการถายโอนความรอน สมดุลความ
รอนและกฎขอที่ศูนยของเทอรโมไดนามิกส มาตราสวนของความ
รอน การขยายตัวเนื่องจากความรอน ความเคนจากความรอน 

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

14  บทที่ 13 ปริมาณความรอนและกลไกการถายโอนความรอน ปริมาณของความ
รอน การถายโอนความรอน สมการสภาวะ แผนภาพ P-V แผนภาพ P-T และจุด
ไตรภาค บทที่ 15 คลื่น และ เสียง คลื่น คณิตศาสตรของคลื่น สมบัติของคลื่น - 
ความเร็วของคลื่นในตัวกลางตาง  ๆ- เงื่อนไขและขอบเขตสําหรับการสั่นของเสน
เชือก -หลักการซอนกัน -โหมดการสั่นของเสนเชือก คลื่นสถิตของคลื่นตามยาว   

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   

15  บทที่ 15 คล่ืน และ เสียง คล่ืนเสียง การแทรกสอดของคล่ืนเสียง เร
โซแนนท ความเขมของเสียง บีตส ดอปเปลอร คล่ืนกระแทก   

3  0  การบรรยาย ทําโจทยตัวอยาง  
ทําแบบฝกหัด ใชสื่อประสม ใช
การสอนแบบ   online และทํา
แบบฝกหัดผานหองเรียน D-learn   
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2. 04-711-101 Chemistry for Engineers 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  

3. วิชาบังคับกอน  
 ไมมี 
 

4. คําอธิบายรายวิชา 
 ปริมาณมวลสารสัมพันธ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 
สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตาม
ตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 
 Stoichiometr and basis of the atomic theory; properties of gas, liquid, solid and solution; 
chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic; electronic structures of atoms; 
chemical bonds; periodic properties; representative elements; nonmetal and transition metals 
 

5. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  แนะนําบทเรียน 

โครงสรางอะตอมและการจัดเรียง 
  

3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point 

2  ตารางธาตุและคณุสมบัต ิ 3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point 

3  ตารางธาตุและคณุสมบัต ิ 3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point 

4  พันธะเคม ี 3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point 

5  พันธะเคม ี 3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
6  - การคํานวณปรมิาณสาร 

- มวลอะตอม มวลโมเลกลุ จํานวนโมล 
- ความสัมพันธระหวางโมล มวล และปรมิาตรของแกส 

3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point 

7  ความเขมขนสารละลายในหนวยตางๆ  3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point 

8  การเตรียมสารละลายแบบตางๆ  3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point  

9  การคํานวณปฏิกิริยาเคม:ี ปริมาณสารสัมพันธ สมการเคมีและการ
คํานวณจากสมการเคม ี 

3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point  

10  การคํานวณปฏิกิริยาเคม:ี การคํานวณจากสมการเคม ีสารกําหนก
ปริมาณและ ผลผลติรอยละ  

3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point  

11  สมบัติของแข็ง ของเหลว และแกส  3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point  

12  ทฤษฎีจลนของแกส และกฏของแกส  3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point  

13  อัตราการเกิดปฏิกริิยา  3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point  

14  จลนศาสตรเคม ี 3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point  

15  สมดลุเคม ี 3  0  บรรยาย 
ตอบขอซักถาม 
คําถามทายบทเรยีนใชสื่อ
การสอน Power Point  
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3. 09-111-141 Calculus for Engineers 1 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 (Calculus for Engineers 1) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด การประยุกตของอนุพันธ การหาปริพันธ 
เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธจํากัดเขต พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ 
 Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms, applications of 
differentiation, integration, techniques of integration, applications of definite integral, algebra of 
vectors in three dimensional space 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  1. ฟงกชัน  

1.1 บทนิยาม สมบัต ิและกราฟของฟงกชัน  
1.2 พีชคณิตของฟงกชัน ฟงกชันประกอบ และฟงกชันผกผัน 
1.3 ชนิดของฟงกชัน   

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

2  2. ลิมิต และความตอเนื่อง  
2.1 ความหมายของลิมติ  
2.2 การหาคาลิมติของฟงกชัน  
2.3 ความตอเนื่องของฟงกชัน  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

3  3. การหาอนุพันธ  
3.1 บทนิยามอนุพันธของฟงกชัน  
3.2 อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต 
3.3 อนุพันธของฟงกชันประกอบ   

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

4  3. การหาอนุพันธ (ตอ) 
3.4 อนุพันธของฟงกชันลอการิทึม 
3.5 อนุพันธของฟงกชันชี้กําลัง 
3.6 อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิต ิ  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
5  3. การหาอนุพันธ (ตอ) 

3.7 อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิตผิกผัน 
3.8 อนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย 
3.9 อนุพันธอันดับสูง   

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

6  4. บทประยุกตของอนุพันธ และรปูแบบยังไมกําหนด  
4.1 ความหมายทางเรขาคณิตของอนุพันธ 
4.2 คาสูงสดุ และคาต่ําสุดของฟงกชัน 
4.3 อัตราสัมพัทธ  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

7  4. บทประยุกตของอนุพันธ และรปูแบบยังไมกําหนด (ตอ) 
4.4 ความเร็วและความเรงขณะหนึ่ง  
4.5 คาเชิงอนุพันธ และการหาคาโดยประมาณ  
4.6 รูปแบบยังไมกําหนดและหลักเกณฑโลปตาล  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

8  สอบกลางภาค  3  0  -  
9  5. แคลคูลสัเชิงปริพันธ    

5.1 ปริพันธไมจํากัดเขต    
5.2 ปริพันธจํากัดเขต   
5.3 การหาปริพันธของฟงกชันพีชคณิต  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

10  5. แคลคูลสัเชิงปริพันธ (ตอ)      
5.4 การหาปริพันธของฟงกชันช้ีกําลัง        
5.5 การหาปริพันธของฟงกชันที่ใหผลลัพธเปนฟงกชันลอการิทึม  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

11  5. แคลคูลสัเชิงปริพันธ (ตอ) 
5.6 การหาปริพันธของฟงกชันตรีโกณมิต ิ     
5.7 การหาปริพันธของฟงกชันที่ใหผลลัพธเปนฟงกชันตรีโกณมติิ
ผกผัน  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

12  6. เทคนิคการหาปริพันธ      
6.1 การหาปริพันธโดยการแยกสวน          
6.2 การหาปริพันธของฟงกชันตรีโกณมิตริูปแบบตางๆ  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

13  6. เทคนิคการหาปริพันธ (ตอ)        
6.3 การหาปริพันธโดยการแทนคาดวยฟงกชันตรีโกณมิต ิ      
6.4 การหาปริพันธโดยการแยกเศษสวนยอย  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

14  7. การประยุกตปริพันธ        
7.1 การหาพื้นที่ระหวางเสนโคงกับแกน       
7.2 การหาพื้นที่ระหวางเสนโคงกับเสนโคง   

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

15  7. การประยุกตปริพันธ (ตอ)   
7.3 การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจาการหมุนพื้นท่ี โดย
วิธ ีDisk Method           
7.4 การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจาการหมุนพื้นท่ี โดย
วิธ ีShell Method  

3  0  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

16  พีชคณิตเวกเตอรสามมติ ิ 3  3  สอนแบบออนไลนหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั  

17  สอบปลายภาค  3  0  -  
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4. 09-111-142 Calculus for Engineers 2 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 (Calculus for Engineers 2) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    09111141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6) 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร
ของหนึ่งตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต 
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต 
 Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions of one variable, 
calculus of vector – valued functions of one variable, lines planes and surfaces in three 
dimensional space, calculus of real – valued functions of two variables and applications, 
calculus of real - valued functions of multiple variables and applications 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  ระบบพิกัดเชิงขั้ว เขียนพิกัดจุดในระบบพิกัดเชิง

ขั้ว ความสัมพันธระหวางพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้ว เขียนกราฟ
เชิงขั้ว  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมายงาน / 
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน บทที่ 1 ระบบพิกัดเชิง
ขั้ว 

2  สมการอิงตัวแปรเสริม การนิยามเสนโคงโดยสมการอิงตัวแปร
เสริม กราฟของสมการอิงตัวแปรเสริม  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมายงาน / 
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน บทที่ 2 สมการอิงตัว
แปรเสริม  

3  เสนสัมผสัเสนโคงและความยาวโคงของสมการอิงตัวแปรเสริม  3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
เรียน และมอบหมายงาน / 
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน บทที่ 2 สมการอิงตัว
แปรเสริม  

4  ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร การหาโดเมนของฟงกชนั
คาเวกเตอร กราฟและนอรมของฟงกชันคาเวกเตอร  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 3 ฟงกชันคาเวกเตอร  

5  แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร ลิมิต อนุพันธและปริพนัธของ
ฟงกชันคาเวกเตอร การเปลี่ยนตัวแปรเสริมของฟงกชันคา
เวกเตอร  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 3 ฟงกชันคาเวกเตอร  

6  เวกเตอรสัมผัสหนวย ความโคงและรัศมีความโคงของฟงกชนั
คาเวกเตอร  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 3 ฟงกชันคาเวกเตอร  

7  เสนและระนาบในปริภูมิสามมิต ิมุมระหวางเสนตรงสอง
เสน ระยะจากจุดไปยังเสนตรง เสนไขวตางระนาบ ระยะ
ระหวางเสนตรงสองเสน ระยะจากจุดไประนาบ มุมและระยะ
ระหวางระนาบกับระนาบ  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 4 เรขาคณิตวิเคราะหใน
สามมิติ  

8  สอบกลางภาค  3 0 สอบกลางภาค  

9  ผิวในปริภูมิสามมิต ิเชน พื้นผวิ ควอดริก ทรง
กลม ทรงกระบอก และกรวย  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 4 เรขาคณิตวิเคราะหใน
สามมิติ  

10  ฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของ
ฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 5 ฟงกชันคาจริงของหลาย
ตัวแปรและการประยุกต  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
11  อนุพันธยอยของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร กฎลูกโซ การ

หาอนุพันธของฟงกชนัโดยปริยาย  
3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง

ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 5 ฟงกชันคาจริงของหลาย
ตัวแปรและการประยุกต  

12  ระนาบสัมผสั เสนนอรมัลของพื้นผิว อนุพันธระบุ
ทิศทาง เวกเตอรเกรเดียนต  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 5 ฟงกชันคาจริงของหลาย
ตัวแปรและการประยุกต  

13  คาสุดขีดของฟงกชันของหลายตวัแปร ตัวคูณลากรองจ  3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 5 ฟงกชันคาจริงของหลาย
ตัวแปรและการประยุกต  

14  อนิทิกรัลของฟงกชันของสองตัวแปร อินทิกรัลสองชัน้บน
โดเมนที่เปนสี่เลี่ยมผนืผา อินทิกรัลสองชั้นบนโดเมนทั่วไป  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 5 ฟงกชันคาจริงของหลาย
ตัวแปรและการประยุกต  

15  การประยุกตของอินทิกรัลสองชัน้ การเปลี่ยนอันดับของ
อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสองชัน้ในระบบพิกัดเชิงขั้ว  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 5 ฟงกชันคาจริงของหลาย
ตัวแปรและการประยุกต  

16  อินทิกรัลของฟงกชันของสามตวัแปร   
อินทิกรัลของฟงกชันของสามตวัแปรบนโดเมนที่เปนทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
อินทิกรัลของฟงกชันของสามตวัแปรบนโดเมนทั่วไป 
การประยุกตอินทิกรัลสามชัน้  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในชั้น
เรียน และมอบหมาย
งาน / เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน บท
ที่ 5 ฟงกชันคาจริงของหลาย
ตัวแปรและการประยุกต  

17  สอบปลายภาค  3 0 สอบปลายภาค  
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5. 04-000-202 Applied Calculus for Engineering 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-000-202 แคลคูลัสประยุกตสําหรับงานวิศวกรรม  (Applied Calculus for Engineering) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    09–111–142  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธตามเสน
เบื้องตน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน   
Introduction to differential equations and applications, numerical integration, improper 
integration, introduction to line integrals, mathematical induction, sequences and series of 
numbers, Taylor series expansions of elementary  functions 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  1. สมการเชิงอนุพนัธเบื้องตนและการประยุกต  

     1.1 สมการเชิงอนุพนัธสามญัอันดับ 1 ระดับขั้น 1   
3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง

ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

2  1. สมการเชิงอนุพนัธเบื้องตนและการประยุกต (ตอ)  
1.1 สมการเชิงอนุพนัธสามัญอันดับ 1 ระดับขั้น 1 (ตอ)  
1.2 สมการเชิงอนุพนัธสามัญอันดับ 2 ไมเอกพันธุ   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

3  1. สมการเชิงอนุพนัธเบื้องตนและการประยุกต (ตอ)  
1.2 สมการเชิงอนุพนัธสามัญอันดับ 2 ไมเอกพันธุ (ตอ)   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

4  1. สมการเชิงอนุพนัธเบื้องตนและการประยุกต (ตอ)  
1.2 สมการเชิงอนุพนัธสามัญอันดับ 2 ไมเอกพันธุ (ตอ)   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

5  2 . การหาปริพันธเชิงตัวเลข  
2.1 การประมาณคาปริพนัธ   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
6  2 . การหาปริพันธเชิงตัวเลข  

2.1 การประมาณคาปริพนัธ   
3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง

ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

7  3 .ปริพันธไมตรงแบบ  
3.1 ปริพันธบนชวงอนนัต    

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

8  3 .ปริพันธไมตรงแบบ (ตอ)  
3.2 ปริพันธซึ่งปริพัทธมีคาอนันต  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

9  4 . ปริพันธตามเสนเบื้องตน  
4.1 การคํานวณคาปริพนัธตามเสนในปริภูมิสองมิต ิ  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

10  4 . ปริพันธตามเสนเบื้องตน (ตอ)  
4.2 การคํานวณคาปริพนัธตามเสนในปริภูมิสามมิต ิ  

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

11  5 . อุปนัยเชงิคณิตศาสตร  
5.1 หลักการจัดอันดับด ี 
5.2 การพิสูจนโดยอุปนัยเชิงคณติศาสตร   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

12  6. ลําดบัและอนุกรมของจํานวน  
6.1 ลําดบั  
6.2 ลําดบัทางเดียว   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

13  6. ลําดบัและอนุกรมของจํานวน (ตอ)  
6.3 อนุกรมของจํานวน  
6.4 การทดสอบการลูเขา   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

14  6. ลําดบัและอนุกรมของจํานวน (ตอ)  
6.4 การทดสอบการลูเขา (ตอ)   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   

15  7 . การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน  
7.1 อนุกรมกําลัง  
7.2 อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคลอริน   

3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ ซักถามภายในช้ัน
เรียน และมอบหมายงาน   
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6. 04-411-102 Engineering Drawing 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3 (2-3-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. วิชาบังคับกอน 
 ไมมี 
 
4. คําอธิบายรายวิชา 
 การเขียนอักษร การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด 
ภาพชวยการเขียนภาพดวยมือและการสเก็ตภาพ แผนคลี่และภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องตนโดย
คอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบและออกแบบ 
 Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning 
and tolerances, sections, auxiliary views and development, freehand and sketches, detail and 
assembly drawings, basic computer-aided design drawing 
 
6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ีใช 

(ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม   2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 

2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

2  การเขียนอักษร การมองภาพฉาย   2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

3   การเขียนภาพฉาย    2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

4  การเขียนภาพดวยมือและการสเก็ตซภาพ  2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

5  การเขียนภาพสามมิติ   2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

6   การกําหนดขนาดในงานเขียนแบบ  2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ีใช 

(ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
7  การกําหนดขนาดพิกัดความเผื่อ  2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 

2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

8  การเขียนภาพตัด   2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

9  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 
  

2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

10  การเขียนแผนคลี่  2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

11  การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล  2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

12  การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล (ตอ)  2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

13  พิกัดความเผื่อรูปราง ตําแหนง และการ
กําหนดคุณภาพผิวงาน  

2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

14  การเขียนภาพงานประกอบ  2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 

15  การเขียนแบบสั่งงาน  2  3  1. การบรรยาย ผานระบบออนไลน Ms Team 
2. วิดีโอการสาธติ (Demonstration) ผานระบบ
ออนไลน Ms Team 
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7. 04-211-207 อุปกรณไฟฟาและการควบคุม Electrical Apparatus and Control 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-207 อุปกรณไฟฟาและการควบคุม (Electrical Apparatus and Control) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(2-3-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบทางไฟฟา สัญลักษณ อุปกรณทางไฟฟาภายในอาคารและอุปกรณ
ปองกัน การเขียนแบบไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ขอกําหนดดานการติดตั้งและการบํารุงรักษาในระบบไฟฟา 
สายไฟแรงต่ํา มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา หลักการทํางานและการออกแบบชุดควบคุมโหลดทางไฟฟา การ
จัดการโหลดในอุตสาหกรรม การประยุกตใชซอฟแวรสมัยใหมเพื่องานระบบไฟฟา 
Basic standards for electrical designs, codes, indoor apparatus and their protective devices, 
electrical drawing with computer programs, standards for electrical installation and maintenance 
in electrical system, low-voltage cables, standards of electrical safety, operating principles and 
design for electrical load controls, management of industrial loads, application of modern 
software for electrical systems 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  การเตรียมตัว เพื่อการเรียนวิชา แนะนํารายวิชา ระดับ

คะแนน การประเมินผลการเรียน 
ใหนึกศึกษาทํา Pretest เรื่องระบบไฟฟากอนการเขาเรียน 
  

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 

2  พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน สัญลักษณ  ทักษะการตอสายไฟ
และวิธีการตอ นําประสบการณของนักศึกษารุนพี่ ที่ไดไป
ชวยในการตรวจสอบระบบไฟฟาของวัดปญญานันทาราม 
มาอธิบายใหนักศึกษาฟง  
 

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3  อุปกรณทางไฟฟาสําหรับระบบจําหนายและการปองกัน

ทางไฟฟา  การเขียนแบบไฟฟา 
ใหนักศึกษา ไดจับกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องสัญลักษณ
ทางไฟฟามีอะไรบาง  

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 

4  ขอกําหนดดานการติดตั้งและการบํารุงรักษาในระบบ
ไฟฟา   

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 

5  ขอกําหนดดานการติดตั้งและการบํารุงรักษาในระบบ
ไฟฟา    

2  3  1. การบรรยาย  
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 

6  พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน สัญลักษณ อุปกรณทางไฟฟา
สําหรับระบบจําหนายและการปองกันทางไฟฟา 
ใหนักษาทํา Post test ผานระบบ Google form  

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 

7  พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน สัญลักษณ อุปกรณทางไฟฟา
สําหรับระบบจําหนายและการปองกันทางไฟฟา 
ใหนักษาทํา Post test ผานระบบ Google form  

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 

8  หลักการทํางานของมอเตอร อุปกรณในการควบคุม
มอเตอร   

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 

9  หลักการทํางานของมอเตอร อุปกรณในการควบคุม
มอเตอร )  

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 

10  หลักการแปลง การควบคุมมอเตอรแบบแมกเนติกไปเปน
การควบคุมแบบ PLCเขียนแบบการควบคุมมอเตอร    

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 

11  การใชงานโปรแกรมสําหรับเขียน LADDER 
การควบคุมมอเตอรดวยแมกเนติกคอนแทคเตอร  

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 

12  การควบคุมทางไฟฟาตามลําดับขั้น 
การใชงานโปรแกรมสําหรับเขียน LADDER (ตอ)  

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 

13  การควบคุมทางไฟฟาตามลําดับขั้น 
การใชงานโปรแกรมสําหรับเขียน LADDER (ตอ)  

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 

14  การควบคุมมอเตอรแบบ Star Delta และการควบคุมแบบ
ตามลําดับขั้น 

2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 

15  มาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา   2  3  1. การบรรยาย ผาน MS 
Team, Zoom, Line 
2. การฝกปฏิบตัิ (Practice) 
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8. 04-720-101 Engineering Materials 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-720-101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของกลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร ยางมะตอย 
ไม คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติตาง ๆ ของวัสดุ
วิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวของกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไมทําลาย 
 Structures, properties, production process and applications of main groups of engineering materials, metals, 
polymers, asphalt, wood, concrete and composites, phase equilibrium diagrams and their interpretation; 
mechanical properties and materials degradation, basic of destructive and non-destructive testing 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  แนะนํารายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงคการเรียนรู การ

ประเมินผล ขอตกลงในการเรียน 
หนวยที่ 1 โครงสรางอะตอมและผลึก 

3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

2  หนวยที ่2 การแข็งตัวของโลหะ และแผนภาพเฟส  3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

3  หนวยที ่3 สมบัติเชิงกล และการทดสอบ  3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

4  หนวยที ่4  การเปลี่ยนแปลงรูปราง และการขึ้นรูปดวยแรง
ทางกล  

3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
5  หนวยที ่5 กรรมวิธีการทางความรอน  3  0  บรรยายพรอม

ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

6  หนวยที ่6 โลหะกลุมเหล็ก และนอกกลุมเหล็ก  3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

7  หนวยที ่7 การกัดกรอน และการปองกัน  3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

8  หนวยที ่8 วัสดุโพลิเมอร  3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

9  หนวยที ่8 กระบวนการผลิตวัสดุโพลิเมอร  3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point/
ยกตัวอยางชิ้นงานจาก
ของจริง  

10  หนวยที่ 9 โครงสราง  สมบัติ  กระบวนการผลิตวัสดุเซรามิก 3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

11  หนวยที ่9 เซรามิกวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยีและเซรามิก  3  0  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
โดยใชสื่อ power point/
ยกตัวอยางชิ้นงานจาก
ของจริง/ยกตัวอยาง
งานวิจัยที่เกี่ยวของของ
ภาควิชา 

12  หนวยที ่10 วัสดุผสม  3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

13  หนวยที ่10 กระบวนการขึ้นรูป การนําไปใชงานของวัสดุ
ผสม  

3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

14  หนวยที ่11 ไม  คอนกรีต  ยางมะตอย  3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  

15  หนวยที ่11 ไม  คอนกรีต  ยางมะตอย 3  0  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางโดยใช
สื่อ power point  
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9. 04-313-101 Engineering Mechanics 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-313-101 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 
 Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of particles and rigid 
bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, impulse and momentum 
 
6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  หนวยที ่1: แนวคิดของกลศาสตรวิศวกรรม  

1.1 แนวคิดพื้นฐาน นิยามสําคัญ และปริมาณที่เกี่ยวของ  
1.2 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และกฎความโนมถวงของ
นิวตัน  
1.3 สัญนิยมสมการ แผนภาพ และหนวยเอสไอ  
1.4 ความแมนของการคํานวณเชิงตัวเลข  

3  0  1. การบรรยาย 
  

2  หนวยที ่2: ระบบแรง และผลลัพธ  
2.1 ระบบแรง และผลลัพธสองมิติ  
2.2 แรง โมเมนต แรงคูควบ ระบบแรงสมมูล และผลลัพธ
ของระบบแรงสองมิติ  

3  0  1. การบรรยาย 
  

3  หนวยที ่2: ระบบแรง และผลลัพธ  
2.3 แรง โมเมนตรอบจุด โมเมนตรอบแกน แรงคูควบ  
ระบบแรงสมมูล และ ผลลัพธของระบบแรงสามมิติ  
 

3  0  1. การบรรยาย 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4  หนวยที ่3: สมดุล  

3.1 แบบจําลองการกระทําของแรงชนิดตาง ๆ ในปญหา
สองมิติ  
3.2 ภาวะสมดุลสองมิติ  
3.3 สมดุลสองมิติ  

3  0  1. การบรรยาย 
  

5  หนวยที ่4: ความเสียดทานแหง  
4.1 ชนิดความเสียดทาน  
4.2 ปรากฏการณของความเสียดทานแหง  
4.3 สมดุลของปญหาความเสียดทานแหง  

3  0  1. การบรรยาย 
  

6  หนวยที ่5: โครงถักระนาบ  
5.1 สมมติฐานที่ใชวิเคราะหโครงถักระนาบ  
5.2 แรงภายในชิ้นสวนของโครงถักระนาบ  

3  0  1. การบรรยาย 
  

7  หนวยที ่6: ของไหลสถิต  
6.1 สถิตยศาสตรของไหล  
6.2 ความดันอุทกสถิตบนผิวจม  

3  0  1. การบรรยาย 
  

8  หนวยที ่6: ของไหลสถิต  
6.1 สถิตยศาสตรของไหล  
6.2 ความดันอุทกสถิตบนผิวจม (ตอ) 

3  0  1. การบรรยาย 
  

9  หนวยที ่7: จลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  
7.1 การเคลื่อนที่เชิงเสนตรงของอนุภาค  

3  0  1. การบรรยาย 
  

10  หนวยที ่7: จลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  
7.2 การเคลื่อนที่เชิงเสนโคงของอนุภาค  

3  0  1. การบรรยาย 
  

11  หนวยที ่7: จลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  
7.3 การเคลื่อนที่สัมพัทธของอนุภาค  
7.4 การเคลื่อนที่บนระนาบของวัตถุแข็งเกร็ง  
7.5 การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง  

3  0  1. การบรรยาย 
  

12  หนวยที ่8: จลนพลศาสตรของอนุภาค  
8.1 กฎขอที่สองของนิวตัน  

3  0  1. การบรรยาย 
  

13  หนวยที ่8: จลนพลศาสตรของอนุภาค  
8.2 หลักของโมเมนตัมและอิมพัลส  

3  0  1. การบรรยาย 
  

14  หนวยที ่8: จลนพลศาสตรของอนุภาค  
8.3 หลักของงานและพลังงาน  

3  0  1. การบรรยาย 
  

15  หนวยที ่8: จลนพลศาสตรของอนุภาค  
8.3 หลักของงานและพลังงาน (ตอ)  

3  0  1. การบรรยาย 
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10. 04-211-205 Electric Circuits 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-205 วงจรไฟฟา (Electric Circuits) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 องคประกอบวงจรไฟฟา ตัวแปรเชิงซอน กฎแรงดันและกระแสไฟฟาของเคอรชอฟฟ ทฤษฎีวงจรไฟฟา 
การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด เมช วงจรสมมูลเทวินินและนอรตัน รีซิสแตนซ คาปาซิแตนซและอินดัคแตนซ  วงจร
อันดับหนึ่งและอันดับสอง แผนผังเฟสเซอร วงจรไฟฟากระแสสลับ สามเหลี่ยมกําลังไฟฟา การแกตัวประกอบกําลัง 
วงจรเรโซแนนซและการวิเคราะหความถี่เชิงซอน ระบบไฟฟาสามเฟส  
Circuits elements, complex variables, Kirchhoff’s current and voltage laws, circuit theorems, 
node and mesh analysis, Thevenin and Norton equivalent circuits, resistance, inductance and 
capacitance, first and second order circuits, phasor diagram, AC power circuits, power triangle, 
power factor correction, resonant circuits and complex frequency analysis, three-phase systems 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  หนวยที1่ องคประกอบวงจรไฟฟา  

# อธิบายองคประกอบของวงจรไฟฟา 
# อธิบายและคํานวณวงจรไฟฟาดวยกฎกระแสและแรงดันของเคอร
ชอฟฟ 
# ยกตัวอยางความหมายของ กฎกระแสและแรงดันของเคอรชอฟฟ 

3  0  Power point บรรยาย    
มอบหมายงาน  
เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
 

2  # การวิเคราะหโดยวิธีโนดและวิธีเมช 
# จําแนกคุณสมบัติของการใชวิธีโนดและวิธีเมช 

3  0  Power point  บรรยาย    
มอบหมายงาน   
แบบฝกหัด 

3  หนวยที2่ วงจรสมมลู 
# อธิบายองคประกอบของวงจรสมมูล 
 # คํานวณการนําวงจรสมมูลแบบทวินินและแบบนอรตันไปใชงาน
ในการแกปญหาทางวงจรไฟฟา 

3  0  บรรยาย  
มอบหมายงาน 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4  # อธิบายวงจรไฟฟาที่ประกอบดวยแหลงกาํเนดิไฟฟาแบบอิสระและไม

อิสระ 
# อธิบายวีธีการแปลงแหลงกําเนดิไฟฟา 
# คํานวณวงจรไฟฟาที่ประกอบประกอบดวยแหลงกําเนิดไฟฟา
แบบอิสระและไมอิสระในวงจรเดยีวกัน 
# แยกแยะความสัมพันธและการนําวิธีการวิเคราะหไปใชงานทาง
วงจรไฟฟา 

3  0  Power point  บรรยาย 
อภิปราย 
แบงกลุมออกมาลองเฉลย
แบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
มอบหมายงาน 
แบบฝกหัด 

5  หนวยที3่ ผลตอบสนองช่ัวครูของวงจรไฟฟากระแสตรง วงจร
อันดับหนึ่งและสอง 
# รูหลักการและอธิบายผลการตอบสนองชั่วครูของ R-L-C ใน
วงจรไฟฟา 
# ชี้ใหเห็นความสําคญัของการนําผลตอบสนองช่ัวครูในวงจรไฟฟา 
# การคํานวณและการหาความสัมพันธของแหลงกําเนิดไฟฟาแบบ
ฟงกชันขั้นบันได 

3  0  Power point  บรรยาย   
อภิปราย  
มอบหมายงาน  
แบบฝกหัด 
  

6  # อธิบายความสัมพันธของแหลงกําเนิดไฟฟาแบบขั้นบันไดหนึ่ง
หนวย 
# จําแนกผลการตอบสนองช่ัวครูกับแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
# คํานวณหาคําตอบผลการตอบสนองชั่วครูในวงจร R-L และวงจร
R-C ที่ไมมีแหลงกําเนิดภายนอก 

3  0  Power point  บรรยาย   
มอบหมายงาน  
เอกสารประกอบการบรรยาย 
แบบฝกหัด 

7  # อธิบายผลตอบสนองช่ัวครูวงจร R-L และวงจร R-C ที่มี
แหลงกําเนิดภายนอกมาเกี่ยวของ 
# คํานวณและยกตัวอยางหาคาํตอบผลการตอบสนองชั่วครู
วงจร R-L และวงจร R-C ที่มีแหลงกําเนิดภายนอก 
 # การเปรียบเทียบคําตอบทีไ่ดจากการคํานวณสําหรับวงจรไฟฟา
ที่มีลักษณะการตอตาง ๆ กัน  
# วงจรอันดับหนึ่งและสอง 

3  0  Power point  บรรยาย   
อภิปราย  
มอบหมายงาน  
ทดสอบยอยครั้งที ่1  
เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
แบบฝกหัด 

8  หนวยที4่ สถานะอยูตัวในรูปคลื่นไซนูซอยด 
# รูจักและอธิบายความหมายของสถานะอยูตัวในวงจรไฟฟา  
# การคํานวณและวิเคราะหรูปคลืน่ไฟฟาตาง ๆ ในเทอมคา
ประสิทธิผล และคาเฉลี่ย 
 # การเขียนเสนสเปกตรัมและรูปคลื่นจากผลที่คํานวณ 

3  0  บรรยาย Power point  
แบบฝกหัด 
   
มอบหมายงาน 
สอบถามการสอบที่ผานมา 

9  # อธิบายที่มาของการเขียนแผนภาพเฟสเซอร  
# วิเคราะหรูปคลื่นไฟฟาและการคํานวณหาคาตาง ๆ ในสภาวะอยู
ตัว 

3  0  Power point  บรรยาย    
มอบหมาย 
แบบฝกหัด 

10  # รูจักและอธิบายคาประสิทธิผล หรือคาอารเอม็เอสของกระแส
และแรงดันในวงจรไฟฟา 
# รูจักและอธิบายคากําลังเฉลี่ยของรูปคลื่นไฟฟา 
# การคํานวณคาประสิทธิผล หรือคาอารเอ็มเอส และกําลังเฉลี่ย
ของวงจรไฟฟา โดยใชวิธีโนด หรือซุปเปอรโนด และแบบเมชหรือ
ซุปเปอรเมช 
# การใชความรูวงจรสมมลูแบบเทวินินและแบบนอรตันมา
ประยุกต ใชในวงจร ไฟฟาที่มีรูปคลื่นแบบไซนูซอยด และการถายโอน
กําลังไฟฟาสูงสุด 

3  0  บรรยาย   
อภิปราย  
มอบหมายงาน
Power point  
เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
11  หนวยที ่5 การแกตัวประกอบกําลงั 

# อธิบายแสดงท่ีมาของสาเหตุที่ตองแกตัวประกอบกําลังใน
วงจรไฟฟา 
# อธิบายที่มาของกําลังไฟฟาแบบตาง ๆ ในวงจรไฟฟากําลัง 
# ชี้ใหเห็นเงื่อนไขของการแกตัวประกอบกําลัง 
# คํานวณและยกตัวอยางหาคาความสัมพันธระหวางกําลังไฟฟาใน
วงจร 
# แสดงท่ีมาของสมการการแกตัวประกอบไฟฟากําลัง 
# อธิบายผลการแกตัวประกอบกําลังในวงจรไฟฟา 
# คํานวณและยกตัวอยางการหาคาตัวประกอบกําลังในวงจรไฟฟา
ของโรงงานอุตสาหกรรม 

3  0  บรรยาย   
อภิปราย  
มอบหมายงาน 
Power point  
เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
แบบฝกหัด 

12  # อธิบายวิธีการแกตัวประกอบกําลังที่มีโหลดแบบความ
ตานทาน แบบตัวเหนี่ยวนํา แบบตัวเก็บประจ ุ 

3  0  บรรยาย   
มอบหมายงาน
Power point  
เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 

13  # คํานวณหาคาตัวประกอบกําลังที่โหลดประกอบดวยหลายชนิด
ทั้งแบบนําหนาและแบบลาหลัง 
# การวิเคราะหและจําแนกขอแตกตางระหวางโหลดแบบนาํหนา
และโหลดแบบลาหลัง 
  

3  0  Power point บรรยาย   
อภิปราย  
มอบหมายงานทดสอบยอย
ครั้งที ่2 
เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
แบบฝกหัด 

14  หนวยที ่6 วงจรเรโซแนนซ 
# รูจักคุณสมบัติของวงจรเรโซแนนซแบบตาง ๆ  
# เขาใจหลักการแกไขโดยใชวงจรเรโซแนนซ 
# คํานวณและยกตัวอยางการหาคาองคประกอบในวงจรเร
โซแนนซแบบตาง ๆ  

3  0  บรรยาย   
อภิปราย Power point  
เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
มอบหมายงาน 

15  หนวยที ่7 วงจรไฟฟาสามเฟส 
# อธิบายคุณสมบัติของวงจรเครื่องกําเนิดไฟฟาสามเฟส  
# อธิบายคุณสมบัติของการตอโหลดแบบสตารและเดลตา 
# คํานวณและยกตัวอยางการหาคา กระแส แรงดัน กําลังไฟฟา ใน
วงจรไฟฟาสามเฟส  
# แสดงวิธีหากําลังไฟฟาจากการลักษณะการตอวัตตมิเตอรใน
วงจร โดยใชแผนภาพเวกเตอร 
# อธิบายคุณสมบัติที่สาํคัญการตอโหลดแบบสตารและแบบ
นิวทรัลลอย 
# คํานวณและยกตัวอยางในการแกปญหาวงจรสามเฟส 

3  0  บรรยาย   
มอบหมายงาน
Power point  
เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
แบบฝกหัด 
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11. 04-212-301 Signals, Systems and Electrical Data Analysis 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-212-301 สัญญาณ ระบบ และการวิเคราะหขอมูลทางไฟฟา (Signals, Systems and Electrical Data 
Analysis) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 พื้นฐานของสัญญาณและระบบที่ตอเนื่องทางเวลาและที่ไมตอเนื่องทางเวลาในงานวิศวกรรมไฟฟา การ
ประมวลผลสัญญาณแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ระบบเชิงเสนที่ไมผันแปรตามเวลาและการวิเคราะหในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรที่ตอเนื่องและไมตอเนื่องทางเวลา การแปลงลาปลาซ การชัก
ตัวอยางและการมอดูเลชัน พื้นฐานเสถียรภาพของระบบ สถิติเชิงพรรณนาของขอมูล  การจัดการฐานขอมูล การ
สกัดสารสนเทศจากขอมูลทางไฟฟาดวยวิธีการจําแนกประเภทขอมูล การวิเคราะหการถดถอยและการจัดกลุมขอมูล 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสัญญาณ ระบบ และการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญทางวิศวกรรมไฟฟา 
Fundamentals of continuous-time and discrete-time signals and systems in electrical engineering fields, 
analog and digital signal processing, linear time-invariant systems and analysis in time and frequency 
domains, Fourier series and continuous-time and discrete-time Fourier transforms, Laplace transform, 
sampling and modulation, basic of system stability, descriptive statistic of data, database management, 
information extraction from electrical data by classification, regression and clustering methods, applications 
of computer programming for analysis of signals, systems and big data management in Electrical Engineering 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ภาพรวมของสัญญาณและระบบ 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

2 สัญญาณที่ตอเนื่องทางเวลา 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

3 สัญญาณที่ไมตอเนื่องทางเวลา 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 

4 ระบบเชิงเสนที่ไมแปรผันตามเวลา 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

5 โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

6 อนุกรมฟูเรียร 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

7 การสุมและมอดูเลชัน 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

8 การแปลงฟูเรียร 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

9 การแปลงลาปลาส 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

10 เสถียรภาพของระบบ 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

11 สถิติเชิงพรรณนา  
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

12 การวิเคราะหการถดถอย 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

13 การจําแนกประเภทของขอมูล 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

14 การแบงกลุมขอมูล 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 

15 การจัดการฐานขอมูล 
3  บรรยาย 

ทําแบบฝกหัด 
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12. 04-211-213 Electromagnetic Fields 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-213 สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 การวิเคราะหเวกเตอร สนามแมเหล็กไฟฟาสถิตย ตัวนํา และไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ การพาและการ
นํากระแส สนามแมเหล็กสถิตย วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการ
แมกซเวลล  
Vector analysis, electrostatic fields, conductors and dielectrics, capacitance, convection and 
conduction current, magnetostatic fields, magnetic materials, inductance, time-varying 
electromagnetic fields, Maxwell’s equations 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  - ลักษณะรายวิชา  

- เกณฑการใหคะแนน  
- หัวขอหลักการเรียนการสอน   
- การวิเคราะหเวกเตอร 

3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

2  - การวิเคราะหเวกเตอร 
- การแคลคูลัสเวกเตอร  

3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน 

3  - กฎของคูลอมป 
- ความเขมสนามไฟฟา 

3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

4  - ความหนาแนนของฟลักซไฟฟา 
- กฎของเกาส 
- Divergence 

3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
5  - พลังงานและศักยไฟฟา  3  0  - บรรยายเนื้อหา  

- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

6  - ตัวนํา และฉนวน  3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

7  - คาปาซิเตอร 
- ทบทวนบทเรียนกอนสอบกลางภาค 

3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

8  - สนามแมเหล็กสถิตย 1  3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

9  - สนามแมเหล็กสถิตย 2  3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

10  - แรงแมเหล็ก, วัสดุและอุปกรณ 1  3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

11  - แรงแมเหล็ก, วัสดุและอุปกรณ 2 3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

12  - ความเหนี่ยวนํา 3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

13  - สนามแมเหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา  3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

14  - สมการของแมกซเวลล  3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  

15  - คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
- ทบทวนบทเรียนกอนสอบปลายภาค 

3  0  - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลังเลิก
เรียน  
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13. 04-212-201 Engineering Electronics 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-212-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (Engineering Electronics) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-205 วงจรไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา อุปกรณวงจรแอนะล็อกและดิจิทัล วงจรเกทและวงจรดิจิทัลพื้นฐาน คุณลักษณะดาน
แรงดันและกระแสและดานความถี่ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห
และออกแบบวงจรของทรานซิสเตอรแบบสองรอยตอ แบบมอส แบบซีมอส และแบบไบซีมอส วงจรขยายออป
แอมปและการประยุกตใชงาน โมดูลแหลงจายกําลังไฟฟา แนะนําทรานสดิวเซอรและเซนเซอรในงานอุตสาหกรรม
และการเกษตร  
Semiconductor devices, analog and digital circuit devices, gate circuits and basic digital circuits, 
device current-voltage and frequency characteristics, analysis and design of diode circuits, 
analysis and design of BJT MOS, CMOS and BICMOS transistor circuits, operational amplifier and 
its applications, power supply module, introduction to transducers and industrial and 
agricultural sensors 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ

ที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  คุณลักษณะกระแส-แรงดัน ของสารกึ่งตัวนํา  3  0  บรรยาย/ Power point  และ

จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

2  คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและการนําไปใช
งาน  

3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

3  วงจรการใชงานของไดโอด  3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ

ที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4  โครงสรางและการทํางานของทรานซิสเตอร  3  0  บรรยาย/ Power point  และ

จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

5  วงจรไบอัสกระแสตรงของทรานซิสเตอร 
การประยุกตใชงานของทรานซิสเตอร 

3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

6  แบบจําลองของทรานซิสเตอร 
การวิเคราะหสัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร 

3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

7  โครงสรางและการทํางานของทรานซิสเตอร
สนามไฟฟา  

3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

8  วงจรไบอัสกระแสตรงของทรานซิสเตอรสนามไฟฟา  3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

9  การวิเคราะหสัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร
สนามไฟฟา  

3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

10  วงจรออปแอมป  3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

11  การประยุกตใชงานออปแอมป  3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

12  วงจรขยายกําลังและแหลงจายกําลังไฟฟา  3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

13  วงจรกําเนิดสัญญาณความถี่  3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

14  ทรานสดิวเซอรและเซนเซอรในงานอุตสาหกรรมและ
การเกษตร 

3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

15  วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน  3  0  บรรยาย/ Power point  และ
จําลองการทํางานของวงจร
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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14. 04-211-210 Electrical Machines 1 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 (Electrical Machines 1) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-205  วงจรไฟฟา 
 

4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
 

5. คําอธิบายรายวิชา 
 วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็กไฟฟาและการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟา พลังงานและพลังงานรวม ทฤษฎี
และการวิเคราะหหมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการของเครื่องจักรกลแบบหมุน  หลักการและการ
วิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
Magnetic circuit, principle of electromagnetic and electromechanical energy conversion, energy and 
co-energy, theory and analysis of single phase and three phase transformers, principles  of  rotating  
machines, principle and analysis of DC machines, starting and speed control methods of DC motor 
 

6. แผนการสอน 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ี

ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  1  พื้นฐานของครื่องจักรกลไฟฟา 

1.1  การเคลื่อนที่ 
1.2  ทฤษฎีแมเหล็ก 
 
 
 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

2  1.  พื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟา (ตอ) 
1.3  วงจรแมเหล็ก 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ี

ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3  1.  พื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟา (ตอ) 

1.4  เสนแรงแมเหล็กคลอง, ความเหนี่ยวนาํ และพลังงาน 
1.5  ฮีสเตอรีซิส 
1.6  การกระตุนขดลวดดวยไฟสลับ 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint 
และถามตอบผานเครื่องมือสื่อการ
สอนออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือ
สื่อการสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนใน
แตละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการ
สอนที่บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการ
สอนออนไลน MS-Teams 

4  2.  หมอแปลงไฟฟา 
2.1  โครงสรางและสัญลักษณ 
2.2  หมอแปลงในอุดมคต ิ

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint 
และถามตอบผานเครื่องมือสื่อการ
สอนออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือ
สื่อการสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนใน
แตละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการ
สอนที่บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการ
สอนออนไลน MS-Teams 
 

5  2.  หมอแปลงไฟฟา (ตอ) 
2.3  หมอแปลงในความเปนจริง 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint 
และถามตอบผานเครื่องมือสื่อการ
สอนออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือ
สื่อการสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนใน
แตละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการ
สอนที่บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการ
สอนออนไลน MS-Teams 
 

6  2.  หมอแปลงไฟฟา (ตอ) 
2.4  สมรรถนะของหมอแปลง 
2.5  หมอแปลงชนดิพิเศษ  

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint 
และถามตอบผานเครื่องมือสื่อการ
สอนออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือ
สื่อการสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนใน
แตละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการ
สอนที่บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการ
สอนออนไลน MS-Teams 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ี

ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
7  2.  หมอแปลงไฟฟา (ตอ) 

2.5  หมอแปลงชนดิพิเศษ (ตอ) 
2.6  การใชงานหมอแปลงไฟฟา  

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

8  3.  การเปลี่ยนรูปพลงังานกลและไฟฟา 
3.1  การเปลี่ยนรปูพลังงาน 
3.2  แรงในระบบแมเหล็กไฟฟา 
3.3  แรงบิดในเครื่องจักรหมุน 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

9  4.  หลักการตาง ๆ ของเครื่องจักรกล ไฟฟากระแสตรง 
4.1  ทฤษฎีและหลักการเบื้องตน 
4.2  โครงสรางและหลักการตาง ๆ ของเครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสตรง 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

10  4.  หลักการตาง ๆ ของเครื่องจักรกล ไฟฟา
กระแสตรง (ตอ) 
4.2  โครงสรางและหลักการตาง ๆ ของเครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสตรง (ตอ) 
4.3  เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรงในความเปนจริง 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

11  4.  หลักการตาง ๆ ของเครื่องจักรกล ไฟฟา
กระแสตรง (ตอ) 
4.4  ปญหาของการเกิดคอมมิวเตชั่นในเครือ่งจักรกล
ไฟฟากระแสตรง 
4.5  การไหลของกําลังไฟฟาและการสูญเสียตาง ๆ 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ี

ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

12  บทที ่5 เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง (ตอ) 
5.  เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
5.1  เคร่ืองกําเนิดแบบกระตุนแยก 
5.2  เคร่ืองกําเนิดแบบขนาน 
5.3  เคร่ืองกําเนิดแบบอนุกรม 
5.4  เคร่ืองกําเนิดแบบผสม 
5.5  ประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
5.6  ประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

13  6.  มอเตอรไฟฟากระแสตรง 
6.1  วงจรสมมูลและการรักษาระดับความเร็วของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง  
6.2  มอเตอรแบบกระตุนแยกและแบบขนาน 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

14  6.  มอเตอรไฟฟากระแสตรง (ตอ) 
6.3  มอเตอรแบบอนุกรม 
6.4  มอเตอรแบบผสม 
6.5  ชุดควบคุมการเร่ิมหมุนของมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 

15  6.  มอเตอรไฟฟากระแสตรง (ตอ) 
6.6  การเบรก 
6.7  การวัดคาพารามิเตอรของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
6.8  คํานวณประสทิธิภาพของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

3  0  1. การบรรยาย MS PowerPoint และ
ถามตอบผานเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
2.  แบบทดสอบหลังเรียนผานเครื่องมือสื่อ
การสอนออนไลน MS-Teams 
3.  การศึกษาทบทวนดวยตนเอง  ผาน
คลิปวิดีโอที่บันทึกการสอนที่เรียนในแต
ละครั้ง หรือคลิปวิดีโอประกอบการสอนที่
บันทึกเก็บไวในเครื่องมือสื่อการสอน
ออนไลน MS-Teams 
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15. 04-211-211 Electrical Machines 2 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-211 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 (Electrical Machines 2) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-210 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 โครงสรางของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกล ไฟฟาแบบ
ซิงโครนัส หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส วิธีการเริ่มเดินมอเตอร
เหนี่ยวนําแบบสามเฟสและมอเตอรซิงโครนัส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา การประยุกตใชมอเตอรในระบบปรับ
อากาศ 
AC machines construction, principle and analysis of synchronous machines, principle and 
analysis of single phase and three phase induction machines, starting methods of three phase 
induction motors and synchronous motors, protection of machines, motor applications in air-
conditioning system 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  บทที่ 1 หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟา กระแสสลับ  

- แนะนําการเรียนการสอน  
1.1 การเกิดสนามแมเหล็กหมุน  
1.2 การเกิดแรงเคลื่อนแมเหล็กและการกระจายของ
สนามแมเหล็กในเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ  
1.3 การเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําในเครื่องจักรกลไฟฟา
กระแสสลับ   

3  0  1. การบรรยาย 
  

2  บทที่ 1 หลักการของเครื่องจักรกล
ไฟฟา กระแสสลับ (ตอ)  
1.4 ผลของขดลวดที่มีตอเครื่องจักรกล ไฟฟากระแสสลับ 
 

3  0  1. การบรรยาย 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3  บทที่ 1 หลักการของเครื่องจักรกล

ไฟฟา กระแสสลับ (ตอ)  
1.5 แรงบิดเหนี่ยวนําในเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ  
1.6 การสูญเสียและการไหลของกําลังในเครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสสลับ   

3  0  1. การบรรยาย 
  

4  บทที่ 2 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบซิงโครนัส  
2.1 โครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส  
2.2 แรงเคลื่อนเหนี่ยวนําของเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
ซิงโครนัส  
2.3 วงจรสมมูลของเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส  
2.4 เฟสเซอรไดอะแกรมของเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
ซิงโครนัส   

3  0  1. การบรรยาย 
  

5  บทที่ 2 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบซิงโครนัส (ตอ)  
2.5 กําลังและแรงบิดในเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส  
2.6 การหาคาพารามิเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
ซิงโครนัส  
2.7 คุณลักษณะการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
ซิงโครนัส ขณะทํางานเพียงตัวเดียว   

3  0  1. การบรรยาย 
  

6  บทที่ 2 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบซิงโครนัส (ตอ)  
2.8 การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส  
2.9 สภาวะชั่วครูในเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส   

3  0  1. การบรรยาย 
  

7  บทที่ 2 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบ
ซิงโครนัส (ตอ)  
2.10 พิกัดของเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส  
2.11 ผลของโรเตอรแบบขั้วยื่น   

3  0  1. การบรรยาย 
  

8  บทที่ 3 มอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบซิงโครนัส  
3.1 หลักการทํางานของมอเตอรแบบซิงโครนัส  
3.2 วงจรสมมูลและเฟสเซอรไดอะแกรมของมอเตอรแบบ
ซิงโครนัส  
3.3 คุณลักษณะการทํางานของมอเตอรแบบซิงโครนัส  

3  0  1. การบรรยาย 
  

9  บทที่ 4 มอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบเหนี่ยวนําสามเฟส  
4.1 โครงสรางของมอเตอรแบบเหนี่ยวนํา  
4.2 หลักการทํางานของมอเตอรแบบเหนี่ยวนํา  
4.3 วงจรสมมูลของมอเตอรแบบเหนี่ยวนํา  
4.4 การไหลของกําลังภายในมอเตอรแบบเหนี่ยวนํา  
4.5 การแยกการสูญเสียในขดลวด โรเตอรกับกําลังไฟฟา
เปลี่ยนรูป  
 

3  0  1. การบรรยาย 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
10  บทที ่4 มอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบเหนี่ยวนําสามเฟส (ตอ) 

4.6 กําลังไฟฟาและแรงบิดในมอเตอรแบบเหนี่ยวนํา  
4.7 คุณลักษณะดานความเร็วและแรงบิดของมอเตอรแบบ
เหนี่ยวนํา  

3  0  1. การบรรยาย 
  

11  บทที ่4 มอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบเหนี่ยวนําสามเฟส (ตอ) 
4.8 ผลจากการออกแบบโรเตอร ในมอเตอรเหนี่ยวนําแบบ
กรงกระรอก  
4.9 การเริ่มหมุนของมอเตอรแบบเหนี่ยวนํา  
4.10 การควบคุมความเร็วของมอเตอรแบบเหนี่ยวนํา  
4.11 การเบรกมอเตอร  

3  0  1. การบรรยาย 
  

12  บทที ่4 มอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบเหนี่ยวนําสามเฟส (ตอ) 
4.12 การหาคาพารามิเตอรของวงจรสมมูลของมอเตอร
แบบเหนี่ยวนํามอเตอรเหนี่ยวนําแบบกรงกระรอก  
4.13 เครื่องกําเนิดแบบเหนี่ยวนํา  

3  0  1. การบรรยาย 
  

13  บทที่ 5 มอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบหนึ่งเฟสและแบบ
พิเศษอื่น ๆ  
5.1 ปญหาการทํางานของมอเตอรเหนี่ยวนําแบบหนึ่งเฟส  
5.2 วิธีการเริ่มหมุนมอเตอรเหนี่ยวนําแบบหนึ่งเฟส   

3  0  1. การบรรยาย 
  

14  บทที่ 5 มอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบหนึ่งเฟสและแบบ
พิเศษอื่นๆ(ตอ)  
5.3 วงจรสมมูลของมอเตอรเหนี่ยวนําแบบหนึ่งเฟส  
5.4 มอเตอรชนิดพิเศษแบบตาง ๆ   

3  0  1. การบรรยาย 
  

15  บทที่ 6 การออกแบบและการปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา
เบื้องตน  
6.1 ปายคุณสมบัติของเครื่องจักรกลไฟฟา  
6.2 การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา  
6.3 การเลือกขนาดของมอเตอร  
6.4 การประหยัดพลังงานในการใชมอเตอร   

3  0  1. การบรรยาย 
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16. 04-212-203 Electrical Instruments and Measurements 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-212-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (Electrical Instruments and Measurements) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
 

4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
 

5. คําอธิบายรายวิชา 
 หนวย และมาตรฐานของการวัดไฟฟา การจําแนกเครื่องมือวัด และคุณลักษณะ การวิเคราะหการวัด การวัด
กระแส และแรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับโดยใชเครื่องมือวัดไฟฟาอนาล็อกและดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟา 
ตัวประกอบกําลังไฟฟา และพลังงานไฟฟา การวัดความตานทานไฟฟา ความเหนี่ยวนําและคาการเก็บประจุ การวัด
ความถี่ และคาบเวลา สัญญาณรบกวน และทรานสดิวเซอร การปรับเทียบ ความปลอดภัยในการวัดไฟฟา 
Units and standard of electrical measurement, instrument classification and characteristics, measurement 
analysis, measurement of dc and ac current and voltage using analog and digital instruments, power, power 
factor, and energy measurement, the measurement of resistance, inductance, and capacitance, frequency 
and period/time-interval measurement, noises, transducers, calibration, safety in electrical measurements 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ
ที่ใช (ถามี) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  -ทดสอบยอยเพื่อวัดระดับความรู 

- แนะนําการเรียนการสอน 
-หลักการวัดและหนาที่ของเครื่องมือวัด 
-หนวย หนาที่และความสําคัญของหนวย 
-หนวยพื้นฐาน และหนวยอนุพันธ 

3  0  การบรรยาย ถามคําถามให
นักศึกษาใหมีการตอบใน
ระหวางเรียน 
ใชสื่อ Kahoot.it  

2  -มาตรฐานในการวัด 
-สาเหตุและวิธีการคํานวณความคลาดเคลื่อน 
-การใชสถิติในการวัด 
-การกําหนดและระบุคาความคลาดเคลื่อนของ
เครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิตอล 
-ความหมายของพารามิเตอรที่เก่ียวของ   
 

3  0  บรรยาย/Power point ถาม
คําถามใหนักศึกษาใหมีการ
ตอบในระหวางเรียน  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ
ที่ใช (ถามี) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3  -อุปกรณชี้คาเครื่องมือวัดแบบอนาลอกแบบตางๆ 

-การจําแนกเครื่องมือวัดไฟฟา 
-วงจรสมมูลของอุปกรณชี้คาแบบอนาลอก  

3  0  บรรยาย/Power point   

4  -หลักการวัดกระแสไฟฟาตรง 
-การออกแบบเครื่องมือวัดกระแส ไฟฟากระแสตรง
และการขยายยานวัด 
-หลักการวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง 
-เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟาและการขยายยานวัด 
-ความไว และสภาวะเครื่องมือวัดทําตัวเปนภาระทางไฟฟา  

3  0  บรรยาย/Power point  
นําเครื่องมือวัดไฟฟาจริงมา
ประกอบการบรรยาย 
ถามคําถามนักศึกษาใหมีการ
สื่อสาร 2 ทาง   

5  - หลักการของการวัดคาความตานทาน 
- เครื่องมือวัดความตานทานไฟฟาแบบอนุกรมและการ
ขยายยานวัด 
- การสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟากระแสตรง  

3  0  บรรยาย/ Power point  
ถามคําถามใหนักศึกษาใหมี
การตอบในระหวางเรียน  

6  -การออกแบบเครื่องมือวัดไฟฟากระแสสลับ 
-เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟาสลับแบบอนาลอก 
-หลักการและเครื่องมือวัดกําลังไฟฟา 
-หลักการและเครื่องมือวัดมุมตางเฟส  

3  0  บรรยาย/ Power point ถาม
คําถามใหนักศึกษาใหมีการ
ตอบในระหวางเรียน  

7  -หลักการและเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟา 
-หมอแปลงประกอบเครื่องมือวัดไฟฟา 
-ความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยและการ
ปฏิบัติในการวัด 
-ทบทวน สอบยอย กอนสอบกลางภาค  

3  0  บรรยาย/ Power point 
Kahoot.it  

8  -หลักการ ความสําคัญและชนิดวงจรบริดจ 
-วงจรบริดจกระแสตรง และการประยุกตใชงาน  

3  0   บรรยาย/ Power point ทํา
โจทยตัวอยางพรอมสั่งการบาน  

9   -วงจรบริดจกระแสสลับ 
-การประยุกตใชงานวงจรบริดจกระแสสลับ 
-หลักการหาคาอิมพีแดนซ 
-การวัดคาความเหนี่ยวนํา และการวัดคาการเก็บประจุ 
-การวัดความถี่ ดวยวงจรบริดจ  

3  0  บรรยาย/ Power point ทํา
โจทยตัวอยาง  

10  -หลักการของเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส 
-วงจรอิเล็กทรอนิกสและการออกแบบเครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
-วงจรขยายสัญญาณสําหรับเครื่องมือวัด  

3  0  บรรยาย/ Power point  
ทําโจทยตัวอยาง  

11  -หลักการและสวนตางๆของเครื่องมือวัดดิจิตอล 
-หลักการและการแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล 
-วงจรนับไบนาร ีวงจรนับสิบ และการแสดงผลแบบดิจิตอล 
-เครื่องมือวัดรวมแบบดิจิตอล   

3  0  บรรยาย/ Power point/ ใช
อุปกรณจริงประกอบการ
บรรยาย 
ทําโจทยตัวอยาง  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ
ที่ใช (ถามี) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
12  -หลักการและชนิดของทรานสดิวเซอร 

-หลักการเลือกและประยุกตใชงานทรานสดิวเซอร 
-สัญญาณรบกวนและการปองกันในการวัด 

3  0  บรรยาย/ Power point   
ทําโจทยตัวอยาง   

13  -การคํานวณ Signal to Noise ratio และการ
วิเคราะห 
-หลักการและการใชงานเครื่องมือวัดรูปสัญญาณไฟฟา 

3  0  บรรยาย/ Power point   

14  -การทํางานและการใชงานเครื่องกําเนิดรูป
สัญญาณไฟฟา 
-มาตรฐานการติดตอสื่อสารสงขอมูลของเครื่องมือวัด
ไฟฟา  

3  0  บรรยาย/ Power point  ถาม
คําถามใหนักศึกษามีการ
โตตอบ ในระหวางเรียน  

15  -หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟา 
-สรุปความสัมพันธรูปแบบของปริมาณไฟฟา  
-ทบทวน สอบยอย กอนสอบปลายภาค    

3  0  บรรยาย/ Power point / ทํา
แบบทดสอบโดย
ใช kahoot.it  
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17. 04-212-306 Control Systems 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-212-306 ระบบควบคุม (Control Systems) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    09-111-142  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
 

4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
 

5. คําอธิบายรายวิชา 
แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบตางๆ ฟงกชันถายโอน แบบจําลองระบบบนผลตอบสนองเชงิเวลาและเชิงความถี่ 

แบบจําลองเชิงพลวัต ผลตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปดและ
วงรอบปด   การควบคุมแบบปอนกลับและความไว  หลักการและเงื่อนไขเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 
Mathematical models of systems, transfer function, system models on time domain and 
frequency domain, dynamic models and dynamic responses of systems, first and second order 
systems, open-loop and closed-loop controls, feedback control and sensitivity, concepts and 
conditions of system stability, methods of stability test 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  หนวยที ่1 ความรูพื้นฐานของระบบควบคุม  

- ความหมายของ "ระบบ" 
- ความหมายของ "การควบคุม" 
- Open Loop System คืออะไร 
- Closed Loop System คืออะไร 
- หนาที่ของตัวควบคุม 
- ตัวอยางของระบบควบคุม  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

2  หนวยที ่2 สมการทางคณิตศาสตรของระบบ 
 - สมการอนุพันธอันดับ 1 ระบบไฟฟา 
 - สมการอนุพันธอันดับ 1 ระบบทางกล 
 - สมการอนุพันธอันดับ 2 ระบบไฟฟา 
 - สมการอนุพันธอันดับ 2 ระบบทางกล  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3  หนวยที ่2 สมการทางคณิตศาสตรของระบบ (ตอ) 

 - Laplace Transform 
 - Transfer Function  
 - Signal Flow Graph 
 - การลดรูป Transfer Function ของระบบ  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

4  หนวยที ่2 สมการทางคณิตศาสตรของระบบ (ตอ)  
- การใช Laplace แกสมการอนุพันธอันดับ 1   

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

5  หนวยที ่2 สมการทางคณิตศาสตรของระบบ (ตอ) 
- การใช Laplace แกสมการอนุพันธอันดับ 2   

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

6  หนวยที ่3 การตอบสนองเชิงเวลาของระบบ 
- การคํานวณหา Response ของระบบอันดับ 1 
- ประมาณคา Transfer Function จาก Step Response 
- ผลของคา Pole,Zero ตอ Response  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

7  หนวยที ่3 การตอบสนองเชิงเวลาของระบบ (ตอ) 
- Over Damped Response 
- Critical Damped Response 

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

8  หนวยที ่3 การตอบสนองเชิงเวลาของระบบ (ตอ) 
- Un-damped  Response 
- Under damped Response  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

9  หนวยที ่3 การตอบสนองเชิงเวลาของระบบ (ตอ) 
- Steady State error ของระบบควบคุม  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

10  หนวยที ่3 การตอบสนองเชิงเวลาของระบบ (ตอ) 
- Stability ของระบบควบคุม   

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

11  หนวยที ่4 การออกแบบระบบควบคุม 
- Root Locus  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

12  หนวยที ่4 การออกแบบระบบควบคุม (ตอ) 
- PID Controller 
- Ziegler Nichols Technic  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

13  หนวยที ่5 การตอบสนองเชิงความถี่ 
- ทบทวน Complex Number 
- Response to frequency input  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

14  หนวยที ่5 การตอบสนองเชิงความถี่ (ตอ) 
- Bode Plot  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  

15  หนวยที ่5 การตอบสนองเชิงความถี่ (ตอ) 
- Nyquist Plot  

3  0  1. Lecture 
2. Problem base  
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18. 04-621-101 Computer Programming 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (2-3-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. วิชาบังคับกอน 
 ไมมี 
 

4. คําอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดและองคประกอบของคอมพิวเตอร อันตรกิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 
 Concepts and components of computer, hardware and software interaction, electronic data processing 
concepts, program design and development methodology and high-level language programming 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ

ที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  1. คอมพิวเตอรเบื้องตนและการประมวลผลขอมูล 

1.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
1.2 การทดลองที ่1 ออกแบบและเขียนขั้นตอนการทาํงาน
ของกิจกรรมทั่วไป 

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบัติ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เคร่ืองมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

2  1. คอมพิวเตอรเบื้องตนและการประมวลผลขอมูล (ตอ)  
1.3 การประมวลผลขอมูล   
1.4 การทดลองที ่2 ศึกษาและทดลองเครื่องมือในการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรม  

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบัติ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เคร่ืองมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

3  2. การออกแบบและพฒันาโปรแกรม    
2.1 ขั้นตอนวิธีในการแกปญหาทางคอมพิวเตอร 
2.2 ผังงานและรหัสเทียม 
2.3 ขั้นตอนวิธีเชิงโครงสรางแบบลําดบั 
2.4 การทดลองที ่3 ออกแบบขั้นตอนวิธีในการแกปญหา
โจทยโครงสรางแบบลาํดับ 

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบัติ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เคร่ืองมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ

ที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4  2 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  (ตอ)  

2.5 ขั้นตอนวิธีเชิงโครงสรางแบบเลือกทํา 
2.6 การทดลองที ่4 ออกแบบขั้นตอนวิธีในการแกปญหา
โจทยโครงสรางแบบเลือกทํา 

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

5  2. การออกแบบและพฒันาโปรแกรม  (ตอ)  
2.5 ขั้นตอนวิธีเชิงโครงสรางแบบทําซ้าํ 
2.6 การทดลองที ่5 ออกแบบขั้นตอนวิธีในการแกปญหา
โจทยโครงสรางแบบทาํซ้ํา 

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

6  3. ภาษาซีเบื้องตน   
3.1 โครงสรางภาษาซ ี
3.2 ประเภทของขอมูล 
3.3 การทดลองที ่6 การเขียนโปรแกรมภาษาซีดวยคําสั่ง
พื้นฐาน   

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

7  4. ภาษาซีเบื้องตน (ตอ) 
4.1 คําสั่งและรหัสควบคุมลักษณะการรับและแสดงผล
ขอมูล   
4.2 การทดลองที ่7 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อรับคา
และควบคุมการแสดงผล 

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

8  4. ภาษาซีเบื้องตน  (ตอ) 
4.3 ตัวดําเนนิการประเภทตาง ๆ 
4.4 การทดลองที ่8 การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช
ขอมูลและตัวดําเนนิการพื้นฐาน   

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

9  สอบกลางภาค  0  0  - 

10  5. การเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบเลือกทํา 
5.1 การควบคุมทิศทางการทํางานแบบเลือกทํา   
5.2 การทดลองที ่9 การเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมทิศ
ทางการทาํงานแบบเลือกทํา   

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ

ที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
11  6. การเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบทําซ้ํา 

6.1 การควบคุมทิศทางการทํางานแบบทําซ้ํา   
6.2 การทดลองที ่10 การเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคมุทิศ
ทางการทํางานแบบทําซ้ํา   
  

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

12  7. ขอมูลชนิดอารเรย 
7.1 การสรางและใชงานอารเรย 
7.2 การทดลองที ่11 การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใชขอมูล
ชนิดอารเรย 

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

13  8. ขอมูลชนิดสตริง 
8.1 โครงสรางขอมูลชนิดสตริง 
8.2 คําสั่งที่เกี่ยวของกับขอมูลชนิดสตริง 
8.3 การทดลองที ่12 การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใชขอมูล
ชนิดสตริง  

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

14  8. ฟงกชันในภาษาซี 
8.1 ประเภทฟงกชันในภาษาซ ี
8.2 ฟงกชันมาตรฐาน 
8.3 การทดลองที ่13 การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใชฟงกชัน
ในไลบรารีมาตรฐาน  

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

15  8. ฟงกชันในภาษาซี (ตอ) 
8.1 โครงสรางฟงกชัน 
8.2 การสรางฟงกชันที่ผูเขียนโปรแกรมกําหนดเอง 
8.3 ตัวแปรทองถิ่นและตัวแปรทั่วไป 
8.4 การสงผานคาเขาสูฟงกชัน 
8.5 การทดลองที ่14 การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใชฟงกชัน
ที่ผูเขียนโปรแกรมกาํหนดเอง 

2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

16  9. การโปรแกรมเชิงประยุกต  2  3  1. การบรรยาย  
2. การสาธิต (Demonstration)  
3. การฝกปฏิบตัิ (Practice)   
4. แบบทดสอบหลังเรียนผาน
เครื่องมือสื่อการสอนออนไลน เชน 
MS-Teams, Google Classroom, 
D-Learn + ZOOM 

17  สอบปลายภาค  0  0  -  
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19. 04-212-308 Microcontroller and Wireless Control 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-212-308 ไมโครคอนโทรลเลอรและการควบคุมไรสาย  (Microcontroller and Wireless Control) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(2-3-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอรสมัยใหม การเขียนโปรแกรมสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร การ
เชื่อมตออุปกรณภายนอก พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสาร การใชไมโครคอนโทรลเลอรรวมกับระบบสื่อสาร 
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การควบคุมแบบไรสาย การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับระบบวัดคุม และ 
ระบบอัตโนมัติ งานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร 
structure of modern microcontrollers, programming for microcontrollers, input-output interface 
techniques to other devices, principle communication technologies, application of microcontrollers 
with communication systems, internet of things, wireless controls, applications of microcontrollers 
for instrumentation and automation systems, a laboratory work on microcontrollers 
 
6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

2 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

3 การเชื่อมตอแบบดิจิทัล 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

4 การเชื่อมตอแบบแอนะล็อก 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

5 การเชื่อมตอแบบ UART 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 

6 การเชื่อมตอแบบ I2C 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

7 ตัวจับเวลาในไมโครคอนโทรลเลอร 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

8 การขัดจังหวะของไมโครคอนโทรลเลอร 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

9 พื้นฐานการสื่อสารขอมูล 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

10 การเชื่อมตอ Wi-Fi 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

11 พื้นฐานอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

12 การสื่อสารดวย HTTP 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

13 การสื่อสารดวย MQTT 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

14 การสื่อสารดวย Modbus 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 

15 พื้นฐานงาน SCADA 
2 3 บรรยาย 

ลงมือปฏิบัติ 
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20. 04-211-208 Electrical Power Systems 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-208 ระบบไฟฟากําลัง (Electrical Power Systems) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-205  วงจรไฟฟา 
  

4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง วงจรไฟฟากระแสสลับ คุณลักษณะของโหลด ระบบเปอรยูนิต 
คุณลักษณะและแบบจําลองของเครื่องกําเนิดไฟฟา คุณลักษณะและแบบจําลองของหมอแปลงกําลัง พารามิเตอร
สายสงและแบบจําลอง พารามิเตอรสายเคเบิลและแบบจําลอง ระบบจําหนายกําลังไฟฟา พื้นฐานการไหลของ
กําลังไฟฟา พื้นฐานการคํานวณฟอลต 
Electrical power system structure, AC power circuits, load characteristics, per unit system, 
generator characteristics and models, power transformer characteristics and models, 
transmission line parameters and models, cable parameters and models, power distribution 
system, fundamental of load flow, fundamental of fault calculation 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 แนะนําการเรียนการสอน  

พื้นฐานวงจรไฟฟากระแสสลับ 

3 0  1. การบรรยาย    

2 โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง 
แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา   

3 0 1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

3 เทคโนโลยีโรงไฟฟา 

คุณลักษณะของโหลด 

3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

4 คุณลักษณะและแบบจําลองของเครื่องกําเนิดไฟฟา 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
5 คุณลักษณะและแบบจําลองของ 

หมอแปลงกําลัง 
3 0 1. การบรรยาย 

2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

6 ระบบเปอรยูนิต 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

7 ระบบสงกําลังและจําหนายกําลังไฟฟา 

สถานีไฟฟา 

แรงดันตกในสาย 

3 0 1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

8 สายเคเบิลในระบบไฟฟากําลังและแบบจําลอง 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

9 พารามิเตอรความตานทานของสายสง 

พารามิเตอรความเหนี่ยวนําของสายสง 

3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

10 พารามิเตอรความจุไฟฟาของสายสง 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

11 แบบจําลองของสายสงระยะสั้น 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

12 แบบจําลองของสายสงระยะปานกลาง 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

13 แบบจําลองของสายสงระยะยาว 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

14 พื้นฐานการไหลของกําลังไฟฟา และกําลังสูญเสียในระบบ  

 

3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  

15 พื้นฐานการคํานวณฟอลต 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation)  
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21. 04-211-314 Power Electronics 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-314 อิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-210  เครื่องจักรกลไฟฟา 1 
 

4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
 

5. คําอธิบายรายวิชา 
 คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังชนิดตาง ๆ  อาทิ ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร อุปกรณสองรอยตอ
แบบกําลัง มอสเฟต ไอจีบีที อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังสมัยใหม หลักการแปลงรูปกําลังไฟฟา วงจรแปลงผัน
กําลัง วงจรแปลงผันไฟสลับเปนไฟตรง  วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรง วงจรแปลงผันไฟสลับเปนไฟสลับ วงจร
แปลงผันไฟตรงเปนไฟสลับ การวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง การประยุกตใช
อิเล็กทรอนิกสกําลังในระบบรางและยานยนตไฟฟา 
Characteristics of power electronics devices, power diode, thyristors, power bipolar, MOSFET, IGBT, 
modern power electronics devices, principles of power conversions, power converter circuits, ac to dc 
converter, dc to dc converter, ac to ac converter, dc to ac converter, analysis and efficiency improvement 
of power electronic circuits, applications of power electronics in railway and electric vehicle systems 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  ทฤษฎีพื้นฐานที่ใชในวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง  3  0   1. การบรรยาย  
2   การเลือกใชอุปกรณสวิตซอิเล็กทรอนิกสกําลัง 3  0  1. การใช

กรณีศึกษา (Case) 
3  วงจรเรียงกระแส 1 เฟสครึ่งคลื่น  3  0  1. การบรรยาย 

2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

4  วงจรเรียงกระแส 1 เฟสเต็มคลื่น  3  0  1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

5  วงจรเรียงกระแส 3 เฟส  3  0  1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
6  วงจรแปลงผันแรงดันไฟสลับ  3  0  1. การบรรยาย 

2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

7  วงจรทอนและวงจรทบระดับแรงดัน  3  0  1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

8  วงจรทอนและวงจรทบระดับแรงดัน  3  0  1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 
3. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

9  วงจรอินเวอรเตอร 1 เฟส  3  0  1. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 
2. การ
ทดลอง (Experiment) 

10  วงจรอินเวอรเตอร 3 เฟส  3  0  1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 
3. การ
ทดลอง (Experiment) 

11  อินเวอรเตอร 3 เฟสแบบเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณขั้น
สูง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

12  การวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพวงจร
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

13  การประยุกตใชอุปกรณแมเหล็กในงานอิเล็กทรอนิกส
กําลัง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

14  หลักการขับเคลื่อนมอเตอรไฟตรงดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง  3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 

15  การประยุกตใชอิเล็กทรอนิกสกําลังในระบบรางและยาน
ยนตไฟฟา 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
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22. 04-211-425 Electric Drives 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-425 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา (Electric Drives) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-211  เครื่องจักรกลไฟฟา 2 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 สวนประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา คุณลักษณะของโหลด ยานการทํางานของระบบขับเคลื่อน 
วิธีการเบรกมอเตอร การคํานวณขนาดและการสงกําลังไฟฟา คุณลักษณะดานความเร็วและแรงบิดของมอเตอร 
ชนิดของตัวควบคุม ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอรเซอรโว ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาสมัยใหม การประยุกตใชงานระบบขับเคลื่อนในระบบ
อัตโนมัติในทางอุตสาหกรรม ระบบรางและยานยนตไฟฟา 
Electric drive components, load characteristics, operating region of drives, braking methods of 
motors, power transmission and sizing, torque-speed characteristics of electric motors, types of 
controllers, DC motor drives, AC motor drives, servo drives systems, modern electric drives, 
applications of drives in industrial automations, railway and electric vehicle systems 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1  - แนะนําการเรียนการสอน, การใชงานของระบบ

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา และองคประกอบของการขับเคลื่อน
ดวยไฟฟา 
- กลศาสตรเบื้องตน 
- ระบบมอเตอรโหลดเชิงพลวัตร 

3  0  1. การบรรยาย 
  

2  - ประเภทของโหลด 
- การเบรก 
- การขับเคลื่อนแบบหลายควอดแดรนท, อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

3  0  1. การบรรยาย 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3  - ประเภทของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

- ความสัมพันธระหวางความเร็วและแรงบิดในสภาวะคงที่ 
- การควบคุมความเร็ว 

3  0  1. การบรรยาย 
  

4  - การควบคุมความเร็ว 
- การเริ่มหมุน 
- การเบรกทางไฟฟา 

3  0  1. การบรรยาย 
  

5  - ฟงกชั่นถายโอนของมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ
กระตุนแยก 
- การวัดคาพารามิเตอรของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

3  0  1. การบรรยาย 
  

6  - การทํางานของคอนเวอรเตอรแบบตาง ๆ 
- ระบบควบคุมในมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

3  0  1. การบรรยาย 
  

7  - ระบบควบคุมในมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
- การออกแบบตัวควบคุม 

3  0  1. การบรรยาย 
  

8  - หลักการทํางานของวงจรชอปเปอร 
- การทํางานของวงจรชอปเปอรในควอดแดรนทตาง ๆ 
- วงจรชอปเปอรในรูปแบบอื่น ๆ 

3  0  1. การบรรยาย 
  

9  - การทํางานในสภาวะคงท่ีและแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรของวงจรชอปเปอร 
- ระบบควบคุมแบบวงรอบปดของวงจรชอปเปอร 
- การเลือกขนาดของอุปกรณ 

3  0  1. การบรรยาย 
  

10  - โครงสรางและการทํางานในสภาวะคงท่ี 
- ความสัมพันธระหวางความเร็วและแรงบิดในสภาวะคงที่ 

3  0  1. การบรรยาย 
  

11  - ความสัมพันธระหวางความเร็วและแรงบิดในสภาวะคงที่ 
- แบบจําลองทางพลวัต 

3  0  1. การบรรยาย 
  

12  - อินเวอรเตอรแบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยม 
- อินเวอรเตอรแบบรูปคลื่นมอดูเลตความกวางของ
สัญญาณรูปคลื่น 

3  0  1. การบรรยาย 
  

13  - การเบรกทางไฟฟา 
- อินเวอรเตอรแบบหลายระดับ 
- การควบคุมมอเตอรดวยวิธีควบคุมเวกเตอร 
- การควบคุมมอเตอรดวยวิธีควบคุมแรงบิดโดยตรง  

3  0  1. การบรรยาย 
  

14  - ชนิดและโครงสรางของระบบขับเคลื่อนเซอรโวมอเตอร 
- การใชงานระบบขับเคลื่อนเซอรโวมอเตอร 
- การประยุกตใชงานระบบขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติ
ในทางอุตสาหกรรม 

3  0  1. การบรรยาย 
  

15  การประยุกตใชอิเล็กทรอนิกสกําลังในระบบรางและยาน
ยนตไฟฟา 

3  0  1. การบรรยาย 
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23. 04-211-317 Energy Storage and Battery System Technologies 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-317 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานและระบบแบตเตอรี ่(Energy Storage and Battery System 
Technologies) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    ไมมี 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดในการกักเก็บพลังงาน การกักเก็บพลังงานเชิงกลและความรอน การกักเก็บพลังงานในลอเฟอง 
แมเหล็กตัวนํายิ่งยวด การกักเก็บพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุกําลังสูง ระบบแบตเตอรี่ แบตเตอรี่
ตะก่ัว-กรด แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่สมัยใหม ประสิทธิภาพพลังงานและการควบคุมแบตเตอรี่ การตอใช
งานและความปลอดภัย ระบบจัดการแบตเตอรี่ขนาดใหญสําหรับยานยนตไฟฟาและพลังงานทดแทน ระบบการอัด
ประจุยานยนตไฟฟาและสถานีบริการ 
Concepts of energy storage, mechanical and thermal energy storages, energy storage in flywheels, 
superconducting magnetics, electrical energy storage in batteries and ultra-capacitors, battery 
system, lead-acid batteries, lithium-ion batteries, modern batteries, energy efficiency and control 
of batteries, connections and safety, large-scale battery management systems for electric vehicles 
and renewable energies, charging systems for electric vehicles and service stations 
 
6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 พื้นฐานและแนวคิดการกักเก็บพลังงาน 3 0 1. การบรรยาย  
2 การกักเก็บพลังงานเชิงกล 

การกักเก็บพลังงานในลอเฟอง   
3 0 1. การบรรยาย 

2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

3 การกักเก็บพลังงานความรอน 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4 การกักเก็บพลังงานแมเหล็กตัวนํายิ่งยวด 3 0 1. การบรรยาย 

2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

5 การกักเก็บพลังงานตัวเก็บประจุกําลังสูง 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

6 
 

 

การกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ตะก่ัว-กรด 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

7 การกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และแบตเตอรี่
สมัยใหม 

3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

8 พื้นฐานระบบแบตเตอรี่ 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

9 การตอใชงาน และประสิทธิภาพพลังงานระบบแบตเตอรี่ 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

10 ขอพึงปฏิบัติดานมาตรฐานสําหรับระบบแบตเตอรี่ 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

11 ความปลอดภัยสําหรับระบบแบตเตอรี่ 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

12 หลักการควบคุมและปองกันระบบแบตเตอรี่ 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

13 เทคนิคการควบคุมระบบแบตเตอรี ่ 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชสถานการณ
จําลอง (Simulation) 

14 ระบบจัดการแบตเตอรี่ขนาดใหญและการใชงาน 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 

15 ระบบการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนตไฟฟาและสถานี
บริการ 

3 0 1. การบรรยาย 
2. การใช
กรณีศึกษา (Case) 
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24. 04-211-424 Electrical System Design 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-424 การออกแบบระบบไฟฟา (Electrical System Design) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-208  ระบบไฟฟากําลัง 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการออกแบบเบื้องตน ขอกําหนดและมาตรฐาน ผังการจายกําลังไฟฟา สายไฟและสายเคเบิล ราง
ทางเดินไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณทางไฟฟา การคํานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบ
วงจรคาปาซิเตอรแบงค การออกแบบระบบแสงสวางและวงจรเครื่องใชไฟฟา การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร 
การออกแบบระบบไฟฟาอุตสาหกรรม การกําหนดรายการโหลด สายปอนและสายประธาน ระบบไฟฉุกเฉิน การ
คํานวณกระแสลัดวงจรไฟฟาดานแรงดันต่ํา ระบบสายดินสําหรับการติดตั้งทางไฟฟา มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 
Basic design concepts, codes and standards, power distribution schemes, electrical wires and 
cables, raceways, electrical equipment and apparatus, load calculation, power factor 
improvement and capacitor bank circuit design, lighting and appliances circuit design, motor 
circuit design, industrial system design, load, feeder, and main schedule, emergency power 
systems, short circuit calculation, grounding systems for electrical installation, standard of 
operation and safety in electrical design and installation 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 หลักการออกแบบเบื้องตน 3 0  1. การบรรยาย  

   
2 ขอกําหนดและมาตรฐาน ผังการจายกําลังไฟฟา   3 0 1. การบรรยาย  

  
3 สายไฟและสายเคเบิล 3 0 1. การบรรยาย 

2. แสดงตัวอยาง  
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4 รางทางเดินไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณทางไฟฟา 3 0 1. การบรรยาย 

2. แสดงตัวอยาง 
  

5 การคํานวณโหลด 3 0 1. การบรรยาย 
2. ฝกการคํานวณ 

6 การออกแบบระบบแสงสวาง 3 0 1. การบรรยาย 
2. ฝกการคํานวณ 
  

7 การออกแบบวงจรเครื่องใชไฟฟา 3 0 1. การบรรยาย 
2. ฝกการคํานวณ 
 
  

8 การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร 3 0 1. การบรรยาย 
2. ฝกออกแบบ 
  

9 การออกแบบระบบไฟฟาอุตสาหกรรม 3 0 1. การบรรยาย 
2. ฝกออกแบบ 
  

10 การกําหนดรายการโหลด สายปอนและสายประธาน 3 0 1. การบรรยาย 
2. ฝกออกแบบ 
  

11 การคํานวณกระแสลัดวงจรไฟฟาดานแรงดันต่ํา 3 0 1. การบรรยาย 
2. ฝกการคํานวณ 
  

12 ระบบสายดินสําหรับการติดตั้งทางไฟฟา 3 0 1. การบรรยาย 
2. แสดงกรณีศึกษา 
  

13 ระบบไฟฉุกเฉิน 3 0 1. การบรรยาย 
 

14 การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรคาปา
ซิเตอรแบงค 

3 0 1. การบรรยาย 
2. ฝกการคํานวณ 
  

15 มาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการ
ออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 
 

3 0 1. การบรรยาย 
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25. 04-211-418 High Voltage Engineering 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-418 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-213   สนามแมเหล็กไฟฟา 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 การประยุกตใชไฟฟาแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง การสรางไฟฟาแรงสูงเพื่อการทดสอบ 
เทคนิคการวัดไฟฟาแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเกิดเบรกดาวนในฉนวนกาซ 
ฉนวนเหลวและฉนวนแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟาแรงดันสูง ปรากฏการณฟาผาและการปองกัน การผสาน
สัมพันธการฉนวน การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟา การประยุกตใชไฟฟาแรงสูงในระบบระบบราง 
การประยุกตใชไฟฟาแรงสูงกับงานดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอม 
Uses of high voltage and over voltage in power systems, generation of high voltage for testing, 
high voltage measurement techniques, electric field stress and insulation techniques, breakdown 
of gas, liquid and solid dielectric, high voltage testing techniques, lightning and lightning 
protection, insulation coordination, safety management of electrical operations, applications of 
high voltage in railway system, high voltage applications for health care and environment 
 
6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 - ลักษณะรายวิชา  

- เกณฑการใหคะแนน  
- หัวขอหลักการเรียนการสอน  
- ความสําคัญของไฟฟาแรงดันสูง 

3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบหมายหัวขอ
รายงานกลุม  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

2  - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

3 - แรงดันเกินและคลื่นจร  3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4 - ความเครียดสนามไฟฟาและความคงทนการฉนวน 1  3 0 - บรรยายเนื้อหา  

- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 
5 - ความเครียดสนามไฟฟาและความคงทนการฉนวน 2  3 0 - บรรยายเนื้อหา  

- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 
6 - การเบรกดาวนในฉนวนกาซ  3 0 - บรรยายเนื้อหา  

- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 
7 - การเบรกดาวนในฉนวนเหลวและฉนวนแข็ง  

- ทบทวนบทเรียนกอนสอบกลางภาค  
3 0 - บรรยายเนื้อหา  

- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 
- บรรยายเนื้อหาสรุป 

8 - การสรางไฟฟาแรงดันสูงกระแสสลับ  
- การสรางไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรง 1 

3 0 - แจงผลคะแนนสอบ
กลางภาค  
- บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

9 - การสรางไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรง 2  
- การสรางไฟฟาแรงดันสูงอิมพัลส 

3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

10 - เทคนิคการวัดไฟฟาแรงดันสูง 1  3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

11 - เทคนิคการวัดไฟฟาแรงดันสูง 2  3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

12 - เทคนิคการทดสอบทางดานไฟฟาแรงดันสูง 3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

13 - ปรากฏการณฟาผาและการปองกัน  3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

14 - การประสานสัมพันธการฉนวน 
- การตอลงดิน 
- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟา 

3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 

15 - การประยุกตใชไฟฟาแรงสูงในระบบระบบราง  
- การประยุกตใชไฟฟาแรงสูงกับงานดานสุขภาพและดาน
สิ่งแวดลอม 

3 0 - บรรยายเนื้อหา  
- มอบการบานหลงัเลิกเรียน 
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26. 04-211-421 Power System Protection 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 04-211-421 การปองกันระบบไฟฟากําลัง (Power System Protection) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
3. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
    04-211-208  ระบบไฟฟากําลัง 
  
4. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)    
 ไมมี 
      
5. คําอธิบายรายวิชา 
 หลักมูลของการปฏิบัติงานปองกันทางไฟฟาและการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย, หมอแปลงเครื่องวัดและ
ทรานสดิวเซอร, อุปกรณปองกันและระบบปองกัน, การปองกันกระแสเกินและการปองกันฟอลตลงดิน, การ
ปองกันแบบผลตาง, การปองกันสายสงดวยรีเลยระยะทาง การปองกันสายสงดวย ไพล็อตรีเลย, การปองกัน
มอเตอร, การปองกันหมอแปลง, การปองกันเครื่องกําเนิด การแบงโซนของระบบปองกันบัส การแนะนําอุปกรณ
ปองกันชนิดดิจิทัล การประยุกตใชการปองกันระบบไฟฟากําลังในระบบราง  
 Fundamental of protection practices, instrument transformer and transducers, protection 
devices and protection systems, overcurrent and earth fault protection, differential protection, 
transmission line protection by distance relaying, transmission line protection by pilot relaying, 
motor protection, transformer protection, generator protection, bus zone protection, introduction 
to digital protection devices, applications of power system protection in railway system 
 

6. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 หลักมูลการปองกันระบบไฟฟาและการทํางานอยาง

ปลอดภัย 
3 0 1. การบรรยาย  

2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

2 หมอแปลงและทรานดิวเซอรสําหรับงานปองกันระบบไฟฟา 3 0 1. การบรรยาย 
3 หมอแปลงและทรานดิวเซอรสําหรับงานปองกันระบบ

ไฟฟา(ตอ) 
3 0 1. การบรรยาย 

4 อุปกรณปองกันในระบบไฟฟา 3 0 1. การบรรยาย 
5 อุปกรณปองกันในระบบไฟฟา(ตอ) 3 0 1. การบรรยาย 
6 อุปกรณปองกันในระบบไฟฟา(ตอ) 3 0 1 การบรรยาย 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
7 การปองกันกระแสเกิน 3 0 1. การบรรยาย 

2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

8 การปองกันฟอลตลงดิน 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

9 การปองกันแบบผลตาง 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

10 การปองกันเครื่องกําเนิด 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

11 การปองกันมอเตอร 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

12 การปองกันหมอแปลง 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

13 การปองกันสายสงดวยรีเลยระยะทาง และการปองกันสาย
สงดวย ไพล็อตรีเลย 

3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

14 การปองกันบัส 3 0 1. การบรรยาย 
2. การใชกรณีศึกษา 
(Case) 

15 การประยุกตใชการปองกันระบบไฟฟากําลังในระบบราง  3 0 1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
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ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 
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1. 04-211-206 Electric Circuits Laboratory 

 

 



151 
 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 



161 
 

 

 

 

 



162 
 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 



164 
 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 



166 
 

 

  



167 
 

2. 04-212-202 Engineering Electronics Laboratory 
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3. 04-211-212 Electrical Machines Laboratory 
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4. 04-211-315 Power Electronics Laboratory 
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1. 04-211-422 Electrical Power Systems and Protection Laboratory 
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