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คาํรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 

ช่ือสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยัรังสิต  

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวศิวกรรมที่รับรองปริญญา  วิศวกรรมไฟฟ้า  

ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา  2564 

 

ส่วนที่ 1 หลกัสูตร 

 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือภาษาไทย : หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

ช่ือภาษาองักฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ช่ือเตม็ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

ช่ือย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Engineering (Electrical Engineering)  

ช่ือย่อภาษาองักฤษ : B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
3. วชิาเอก/แขนงวชิา - 

 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

4.1. ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีปณิธานท่ีจะผลิตบุคลากรทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสนองความต้องการก าลังคน  ตลอดจนสนองนโยบายการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยขีองประเทศท่ีจะให้มีการพึ่งตนเองในดา้นการพฒันาออกแบบ และผลิตสินคา้
อุตสาหกรรมข้ึนในประเทศ การศึกษาทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหลกัสาขาหน่ึงท่ีจ  าเป็นในการ
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พฒันาอุตสาหกรรม เพื่อสนองความตอ้งการดงักล่าว มหาวิทยาลยัจึงเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าข้ึน โดยมุ่งท่ีจะผลิตวิศวกรท่ีมีความรู้ทักษะความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี  
ตลอดจนมีจิตส านึกท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ประเทศชาติ  

4.2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1) เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอยา่งดี และมี
ความรู้เฉพาะทาง ดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั หรือวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 

2) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม 
3) เพื่อผลิตวิศวกรท่ีมีความใฝ่รู้พร้อมท่ีจะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและน ามา

ประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป 
4) เพื่อผลิตวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั หรือวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 

 

5. ระบบการจดัการศึกษา  

5.1. ระบบ 

ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์  

5.2. การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 6 สปัดาห์  

5.3. การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

ไม่มี 
 

6. แผนการศึกษา 

รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลกัสูตรของทุกแผนการศึกษาท่ีด าเนินการจดัการเรียนการสอน
ใหก้บัผูเ้ขา้ศึกษา  
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แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาปกต ิ

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
RSU 111 สงัคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)  
ENL  125 ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก 3(2-2-5)

 PHY  116 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
PHY  117 ปฏิบติัการฟิสิกส์วิศวกรรม 1(0-3-2) 
GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
MAT 118 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 RSU  112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
รวม  16  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
ENL  126 ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ีการบนัเทิงและการออกแบบ 3(2-2-5) 
RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8  3(x-x-x)

 CHM  118  เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 3(3-2-6)
 GEN  193  การฝึกฝีมือช่างเบ้ืองตน้ 1(0-3-2)  

MAT 119 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
EEN  213 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทลั 3(2-2-5) 
   รวม  16  หน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
XXX  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 2  3(x-x-x)

 RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8   3(x-x-x)
 EEN 201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 

EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
EEN 238 ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-2) 
CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
   รวม  16  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8   3(x-x-x) 
CPE 252 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  3(2-2-5) 
IEN 361 วสัดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
EEN 301 การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า  3(3-0-6) 
EEN 332 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2  3(3-0-6) 
EEN 355 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  3(2-2-5) 
   รวม  18  หน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
XXX  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 2  3(x-x-x)

 RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8   3(x-x-x)
 EEN 314 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-2-5) 

EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  3(3-0-6) 
EEN 362 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
EEN 366 ปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  1(0-3-2) 
   รวม  16  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
GEN 213 เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกรรม  1(0-2-1)

 EEN 303 ระบบควบคุมป้อนกลบั  3(3-0-6) 
EEN 321 เทคโนโลยกีารส่ือสาร  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาเลือก  3(3-0-6) 
   รวม  16  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 EEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-35-18) 

   รวม  1  หน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8   3(x-x-x)
 EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6) 

EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  1(0-3-2) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาเลือก  3(3-0-6) 
EEN 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  1(0-3-2) 
XXX … วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)

    รวม  17  หน่วยกติ 
 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  1(0-3-2) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาเลือก  3(3-0-6) 
EEN 492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2  2(0-6-3) 
XXX … วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
   รวม  15  หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
RSU 111 สงัคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)  
ENL  125 ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก 3(2-2-5)

 PHY  116 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
PHY  117 ปฏิบติัการฟิสิกส์วิศวกรรม 1(0-3-2) 
GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
MAT 118 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 RSU  112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
รวม  16  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
ENL  126 ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ีการบนัเทิงและการออกแบบ 3(2-2-5) 
RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8  3(x-x-x)

 CHM  118  เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 3(3-2-6)
 GEN  193  การฝึกฝีมือช่างเบ้ืองตน้ 1(0-3-2)  

MAT 119 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
EEN  213 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทลั 3(2-2-5) 
   รวม  16  หน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
XXX  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 2  3(x-x-x)

 RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8   3(x-x-x)
 EEN 201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 

EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
EEN 238 ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-2) 
CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
   รวม  16  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8   3(x-x-x) 
CPE 252 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  3(2-2-5) 
IEN 361 วสัดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
EEN 301 การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า  3(3-0-6) 
EEN 332 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2  3(3-0-6) 
EEN 355 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  3(2-2-5) 
   รวม  18  หน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
XXX  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 2  3(x-x-x)

 RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8   3(x-x-x)
 EEN 314 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-2-5) 

EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  3(3-0-6) 
EEN 362 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
EEN 366 ปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  1(0-3-2) 
   รวม  16  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
GEN 213 เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกรรม  1(0-2-1)

 EEN 303 ระบบควบคุมป้อนกลบั  3(3-0-6) 
EEN 321 เทคโนโลยกีารส่ือสาร  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6) 
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6)  
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  1(0-3-2) 
   รวม  17  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
XXX … วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
XXX … วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

     รวม  6  หน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 RSU  xxx รายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มท่ี 3 – 8   3(x-x-x)
 GEN 494  การเตรียมงานสหกิจศกึษา  1(0-3-2) 

EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6)  
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6)  
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  3(3-0-6)  
EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง  1(0-3-2)

 EEN/TEN xxx กลุ่มวิชาเลือก  3(3-0-6) 
   รวม  17  หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
EEN 495 โครงงานสหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  3(0-9-5) 
EEN 496 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  6(0-35-18) 
   รวม  9  หน่วยกติ 
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7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวชิา 

รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว ้นรายวิชาส าหรับผูส้ า เ ร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมระบุรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอน/ยกเวน้รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 25 หน่วยกิต  

- กลุ่มวิชาภาษา     12  หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 9 หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 13 หน่วยกิต  

- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 3 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่อนุญาตใหเ้ทียบโอน  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน  6  หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอน     31 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร   131  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตคงเหลือ   100 หน่วยกิต 

 

รายวชิาผู้สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 

รายวชิาในหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวชิาภาษา 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ หรือ 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนองาน หรือ 
วชิาที่เกีย่วข้องกบั ภาษาไทย จาํนวน 3 หน่วยกติ 

THA 126 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                 
(Thai Language for Communication) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและ
สงัคม หรือ 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 หรือ 
3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรม 
หรือ 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและ
สงัคม หรือ 
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ หรือ 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 หรือ 
(3000-1201 ทกัษะการพฒันาเพ่ือการส่ือสาร 

ENL 125 ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก  
(English for Global Exploration) หรือ 
ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน  
(English at Work) หรือ 
ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ             
(Presentation in English) หรือ 
ENL 129 ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม                 
(English for Meetings) หรือ 
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รายวชิาผู้สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 

รายวชิาในหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ภาษาองักฤษ 1 รวมกับ 3000-1236 ภาษาองักฤษ
คอมพิวเตอร์) หรือ 
(3000-1203 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน รวม
กับ 3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต/์
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน) หรือ 
(3000-1202 กลยทุธก์ารอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
รวมกับ 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต)์ หรือ 
(3000-1202 ทกัษะการพฒันาเพ่ือการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 2 รวมกับ 3000-1235 ภาษาองักฤษสมคัร
งาน) 
วชิาที่เกีย่วข้องกบั ภาษาองักฤษ จาํนวน 6 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จาํนวน 6 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ หรือ 
3000-1605 พลศึกษาสุขศกึษาและนนัทนาการเพื่อ
สุขภาพและสงัคม หรือ  
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม หรือ 
วชิาที่เกีย่วข้องกบัพลศึกษา จาํนวน 1 หน่วยกติ 

RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health) 
 
 
 
จาํนวน 1 หน่วยกติ 

(3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย รวมกับ 
3000-1301 ชีวิตและวฒันธรรมไทย) หรือ 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 

RSU 131 ผูน้  าการเปล่ียนแปลง  
(Leadership for Changes) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย หรือ 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 

RSU 133 ศาสตร์พระราชา 
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ RSU 134 กฎหมายตอ้งรู้ (Legal Awareness) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3000-1503 มนุษยส์มัพนัธก์บัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

RSU 142 ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิต               
(Sciences and Arts of Living) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 
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รายวชิาผู้สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 

รายวชิาในหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

(3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ รวมกับ 3000-1607 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้) หรือ 
3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 

RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยคุ
เศรษฐกิจดิจิทลั (Entrepreneurship Concept in 
Digital Economy) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ RSU 160 รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั (Digital Media 
Literacy) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสงัคม RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข (Healthy Life-
styles) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3000-1312 การจดัการทรัพยากรพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

RSU 172 ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
(Environmental -friendly Life) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาคน RSU 181 นนัทนาการ (Recreation) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

- กลุ่มวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
3000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการส่ือสาร 
หรือ 
3000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต 
หรือ 
3000-1304 วิทยาศาสตร์เพื่อก่อสร้างและตกแต่งภายใน 
หรือ 
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต หรือ 
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ หรือ 
3000-1425 วิทยาศาสตร์ 2 หรือ 
3000-1426 วิทยาศาสตร์ 7 หรือ 
วชิาที่เกีย่วข้องกบั วทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 หน่วยกติ 

RSU 170 หลกัคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of 
Science)   
 
 
 
 
 
 
 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 
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รายวชิาผู้สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 

รายวชิาในหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด หรือ 
3000-1406 แคลคูลสัพ้ืนฐาน หรือ 
3000-1526 แคลคูลสั 1 หรือ 
3000-1520 คณิตศาสตร์ 1 หรือ 
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 หรือ 
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ หรือ 
วชิาที่เกีย่วข้องกบัคณติศาสตร์ จาํนวน 3 หน่วยกติ 

RSU 150 การจดัการเชิงสร้างสรรค ์(Creative 
Management) 
 
 
 
 
 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 
3000-0101 การพฒันาดว้ยระบบคุณภาพและการเพ่ิม
ผลผลิต 

POM 309 การจดัการคุณภาพ (Quality 
Management) 
จาํนวน 3 หน่วยกติ 

หรือใช้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีสามารถ
เทียบโอนได้ มาเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีได้อีก 

 

 

8. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลกัสูตรหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 
 เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564  
 ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2563 
  เมื่อวนัพุธท่ี  7  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563   

 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 
  เมื่อวนัท่ี 18  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   
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9. ช่ือผู้รับรอง/อนุมตัข้ิอมูล 

ตารางแสดงรายช่ือผู้รับรอง/อนุมตั ิ 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งบริหาร (วาระการดํารงตาํแหน่ง 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต 

พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 

10. ช่ือผู้รับผดิชอบ/ผู้ประสานงานหลกัสูตร 

ตารางแสดงรายช่ือผู้รับผดิชอบ/ผู้ประสานงาน  

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั อาจารย ์ 0813182254 kittisak@rsu.ac.th 
2 นายอดิรักษ ์กาญจนหฤทยั รองศาสตราจารย ์ 0898297540 adirak@rsu.ac.th 
3 นายสมบูรณ์ ศุขสาตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 0816579689 somboon.s@rsu.ac.th 
4 นายไพศาล งามจรรยาภรณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 0866170790 phaisan.n@rsu.ac.th 
5 นายสมชาย ปุญญนิรันดร์ อาจารย ์ 0851998522 poon_somchai@yahoo.com 
6 นายไพบูลณ์ ยอ้ยหยด อาจารย ์ 0866427168 paiboon@rsu.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา 
1. คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลยัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเขา้รับศึกษา หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.)  สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาช่างเทคโนโลยไีฟฟ้า ตามหลกัสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา 

พ.ศ. 2546 และมหาวิทยาลยัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเขา้รับศึกษา หรือ 
- ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบั 

ประกาศเก่ียวกบัการคดัเลือกนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 
 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี  

ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษา 

จ านวนนกัศกึษา 
ชั้นปี 

จ านวนนกัศกึษาแต่ละปีการศกึษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีท่ี 1 45 45 45 45 45 
ชั้นปีท่ี 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปีท่ี 3 - - 45 45 45 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 45 45 
รวม 45 90 135 180 180 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 45 45 
 

 

3. คุณลกัษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัตทิี่พงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท า
หนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี รับผดิชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

- การสอดแทรกในวิชาเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การประกอบวิชาชีพท่ี
ค  านึงถึงผลกระทบต่อสงัคม 

(2) มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบติัอยูใ่นเกณฑดี์ 
สามารถประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมใน

- การมอบหมายงานในวิชาท่ีตอ้งอาศยัความรู้ทางทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการด าเนินงาน 
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การประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดบัสูง 

- ใหท้ าการศึกษาคน้ควา้อิสระและรายงานในรูปแบบท่ี
หลายหลายเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา 

(3) มีความรู้ทนัสมยั ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถพฒันาความรู้ เพื่อพฒันา
ตนเอง พฒันางานและพฒันาสงัคม 

- การท ากิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์เช่น 
การน าเสนอผลิตภณัฑ ์ช้ินงาน โครงงานแนวใหม่ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 

- การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร  
- การท ากิจกรรมท่ีตอ้งมีการจดัสรรงาน คน และเวลา 

- ทุกรายวิชาตอ้งมีโจทยปั์ญหา แบบฝึกหดั หรือ
โครงงาน ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบติั ฝึกแกปั้ญหา 
แทนการท่องจ า 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มี
ทกัษะการบริหารจดัการและท างานเป็น

หมู่คณะ 

การท างานเป็นทีม การท าโครงงานในวิชาเรียน 

(6) รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและ
สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี 

การมอบหมายงานท่ีตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และ
การน าเสนอผลงานท่ีไดศ้กึษา 

(7) มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารและใช้
เทคโนโลยไีดดี้ 

การท ากิจกรรมท่ีมีการส่ือสารโดยใชเ้ทคโนโลย ีเช่น 

การน าเสนอผลงาน การรับส่งขอ้ความผา่นไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ความเช่ือมโยงระหว่างรายวชิาของหลกัสูตร 
1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความ 
สมัพนัธ ์และแกปั้ญหาทางวิศวกรรมท่ีซบัซอ้น
โดยท าการประยกุตใ์ชห้ลกัการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

2. ความสามารถในการประยกุตใ์ชก้ารออกแบบ
ทางวิศวกรรม  เพื่อสร้างค าตอบท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ โดยพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้น

เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม 
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สาธารณสุขและความปลอดภยั สงัคมโลก 
วฒันธรรม สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐศาสตร์ 
และองคป์ระกอบอ่ืนตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา 

3. ความสามารถในการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย 

เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนในรายวิชา 
EEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
EEN 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
EEN 492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
EEN 495 โครงงานสหกิจส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
EEN 496 สหกิจศกึษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

4. ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและ
ความรับผดิชอบในทางวิชาชีพ ในงานดา้น
วิชาชีพวิศวกรรมและท าการตดัสินใจบนพน้
ฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลพัธท์าง
วิศวกรรมต่อสงัคมโลก เศรษฐศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมศาสตร์ 

เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม 

5. ความสามารถในการท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผูน้  าใน
การสร้างเป้าหมาย การวางแผนงานทานบรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนด และสามารถสร้าง
ความร่วมมือและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
ท างานร่วมกนั 

เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนในรายวิชา 
EEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
EEN 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
EEN 492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
EEN 495 โครงงานสหกิจส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
EEN 496 สหกิจศกึษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

6. ความสามารถในการพฒันาและด าเนินการ
ทดลองท่ีเหมาะสม วิเคราะห์และแปล
ความหมายขอ้มูล และใชห้ลกัการตดัสินใจทาง
วิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม  

7. ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการ
ประยกุตใ์ช ้โดยใชก้ลยทุธก์ารเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

เช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนในรายวิชา 
EEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
EEN 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
EEN 492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
EEN 495 โครงงานสหกิจส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
EEN 496 สหกิจศกึษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 

 
1. ประธานหลกัสูตร 

ตารางแสดงรายช่ือประธานหลกัสูตร 

ช่ือ-สกลุ 
 

ตาํแหน่งวชิาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

นายไพศาล   
งามจรรยาภรณ์ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   

2541 
 
 

2544 
 
 

2548 

11 

 

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ตารางที่ 1: อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (งานไฟฟ้ากาํลงั)  

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ 
 

ตาํแหน่งวชิาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

1 นายกิตติศกัด์ิ  
ไตรพิพฒัพรชยั 

อาจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ   
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี   

2532 
 
 

2545 
 
 

32 

2 นายอดิรักษ ์ 
กาญจนหฤทยั 

รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
ควบคุม)  

2538 
 

19 
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 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
Ph.D. (System and Control 
Engineering)  
Case Western Reserve 
University, U.S.A.  

 
 

2540 
 

2554 
 

3 นายสมบูรณ์  
ศุขสาตร 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
M.S. (Electrical 
Engineering)  
University of Illinois at 
Chicago, U.S.A.   
Ph.D. (Electrical 
Engineering)  
University of Illinois at 
Chicago, U.S.A.   

2523 
 

2529 
 
 
 

2553 

13 

 

ตารางที่ 2: อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ 
 

ตาํแหน่งวชิาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

1 นายไพศาล   
งามจรรยาภรณ์ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

2541 
 
 
 

2544 
 
 

2548 

11 
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สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

2 นายสมชาย  
ปุญญนิรันดร์ 

อาจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2538 
 
 
 

2541 

19 

3 นายไพบูลณ์  
ยอ้ยหยด 

อาจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัรังสิต   
วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

2548 
 

2553 
 
 
 

2558 

6 

 

3. อาจารย์ประจาํหลกัสูตร/อาจารย์ประจาํสาขาวชิา 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ประจาํหลกัสูตร/อาจารย์ประจาํสาขาวชิา 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ 
 

ตาํแหน่งวชิาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

1 นายกิตติศกัด์ิ  
ไตรพิพฒัพรชยั 

อาจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ   
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี  

2532 
 
 
 

2545 
 

32 

2 นายอดิรักษ ์ 
กาญจนหฤทยั 
 

รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
ควบคุม)  

2538 
 
 

19 
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สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
Ph.D. (System and Control 
Engineering)  
Case Western Reserve 
University, U.S.A.  

 
 

2540 
 

2554 
 

3 นายสมบูรณ์  
ศุขสาตร 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
M.S. (Electrical 
Engineering)  
University of Illinois at 
Chicago, U.S.A.   
Ph.D. (Electrical 
Engineering)  
University of Illinois at 
Chicago, U.S.A.   

2523 
 

2529 
 
 
 

2553 

13 

4 นายไพศาล   
งามจรรยาภรณ์ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

2541 
 
 
 

2544 
 
 
 

2548 

11 

5 นายสมชาย  
ปุญญนิรันดร์ 

อาจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   

2538 
 
 
 

16 
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วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2541 

6 นายไพบูลณ์  
ยอ้ยหยด 

อาจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัรังสิต   
วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

2548 
 

2553 
 
 
 

2558 

6 

7 นางสาว 
สุพฒันา  
นิรัคฆนาภรณ์ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
M.Eng.Sc. (Electric Power) 
The University of New 
South Wales, Australia 
D.Eng. (Electric Power 
System Management)  
Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2539 
 

2542 
 
 

2553 

10 

8 นายวนัชยั 
ทรัพยสิ์งห์ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

คอ.บ. (ไฟฟ้าก าลงั) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 
Ph.D. (Electrical 
Engineering) 
University of Northumbria at 
Newcastle, UK 

2522 
 
 

2534 
 
 

2548 

39 

9 นายพรเทพ 
บุญยเนตร 

อาจารย ์ อส.บ. (ไฟฟ้าก าลงั) 
มหาวิทยาลยัเซ็นตจ์อห์น 

2539 
 

4 
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วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2559 

 

4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวชิาปฏิบัตกิาร 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
1 ว่าท่ี ร.ต.นิพนธ ์สอนนอ้ย ผูช่้วยอาจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลยัรังสิต   

 

5. อตัราส่วนระหว่างอาจารย์ประจาํต่อนักศึกษา 

ตารางแสดงอตัราส่วนอาจารย์ประจาํต่อนกัศึกษา ณ ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 1: จาํนวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. (งานไฟฟ้ากาํลงั) 

ระดับช้ันปี 
จาํนวนนักศึกษาจริงแต่ละปีการศึกษา 

2563 2562 2561 2560 2559 
ชั้นปีท่ี 1 34 38 50 52 60 
ชั้นปีท่ี 2 29 44 34 40 33 
ชั้นปีท่ี 3 40 29 36 28 37 
ชั้นปีท่ี 4 20 18 22 31 25 
รวม 123 129 142 151 155 

รวมนกัศึกษา 
(ชั้นปีท่ี 2-4) 

89 91 92 99 95 

ตารางที่ 2: จาํนวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวส. (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

ระดับช้ันปี 
จาํนวนนักศึกษาจริงแต่ละปีการศึกษา 

2563 2562 2561 2560 2559 
ชั้นปีท่ี 1 4 4 6 6 7 
ชั้นปีท่ี 2 3 5 4 4 4 
ชั้นปีท่ี 3 4 3 4 3 4 
ชั้นปีท่ี 4 2 2 3 4 3 
รวม 13 14 17 17 18 

รวมนกัศึกษา 
(ชั้นปีท่ี 2-4) 

9 10 11 11 11 
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ตารางที่ 3: อตัราส่วนอาจารย์ประจาํต่อนักศึกษา (งานไฟฟ้ากาํลงั) 

จาํนวนอาจารย์ประจาํ รวมจาํนวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจาํนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 
6 108 12 

อตัราส่วน 1:20 
อตัราส่วนตอ้งไม่เกิน 1:20 

ตารางที่ 4: อตัราส่วนอาจารย์ประจาํต่อนักศึกษา (งานไฟฟ้าส่ือสาร) 

จาํนวนอาจารย์ประจาํ รวมจาํนวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจาํนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 
3 13 2 

อตัราส่วน 1:5 
อตัราส่วนตอ้งไม่เกิน 1:20 
หมายเหตุ อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา รวมจ านวนนกัศึกษาตามแผนการรับนกัศึกษา ปีการศึกษา 

2564 – 2568 (ชั้นปีท่ี 2-4) เท่ากับ 135 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไฟฟ้าก าลงั 120 คน และไฟฟ้า
ส่ือสาร 15 คน 

 

6. แผนพฒันาหลกัสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 
6.1. แผนพฒันาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ  

1. ก าหนดให้อาจารยจ์ะตอ้งผลิตเอกสารประกอบการสอน หนังสือ หรือต ารา ประกอบการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชา และพฒันาเอกสารใหส้มบูรณ์และทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2. ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตงานวิจยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ หรือนวตักรรมใหม่ 
3. ส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการโดยการน าเสนอผลงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 
4. ก าหนดให้อาจารยจ์ะตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม 
5. ส่งเสริมกิจกรรมการอรม สมัมนาในทางวิชาชีพ 
6. สนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมในการใหค้  าปรึกษาหรือด าเนินการวจิยัร่วมกนั 

 

6.2. แผนพฒันาด้านการจดัหาบุคลากรใหม่  

 ในระยะ 5 ปี ไม่มีแผนรับบุคลากรใหม่ เน่ืองจากแนวโน้มจ านวนวนักศึกษาค่อนขา้งคงท่ี 
และอตัราส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาไม่เกิน 1:20   
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อาจารย์ประจาํ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ไฟฟ้าก าลงั 6 6 6 6 6 
ไฟฟ้าส่ือสาร 3 3 3 3 3 
บรรจุใหม ่ - - - - - 

รวมจ านวน 9 9 9 9 9 
  

6.3. แผนพฒันาด้านการเพิม่คุณวุฒิการศึกษา  

 ในระยะ 5 ปี ไม่มีแผนการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา เน่ืองจากอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญาเอก มี
สดัส่วนท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 67  

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ไฟฟ้าก าลงั โท 2 2 2 2 2 

เอก 4 4 4 4 4 
ไฟฟ้าส่ือสาร โท 1 1 1 1 1 

เอก 2 2 2 2 2 
 

6.4. แผนพฒันาด้านการปรับตาํแหน่งทางวชิาการ 

 ในระยะ 5 ปี มีแผนการปรับต าแหน่งทางวิชาการ ดงัน้ี 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ไฟฟ้าก าลงั ศ. - - - - - 

รศ. 1 1 1 1 2 
ผศ. 3 3 3 4 3 

อาจารย ์ 2 2 2 1 1 
ไฟฟ้าส่ือสาร ศ. - - - - - 

รศ. - - - - - 
ผศ. 1 1 2 2 3 

อาจารย ์ 2 2 1 1 - 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวชิาตามองค์ความรู้ 
 

1. ตารางแจกแจงรายวชิาเทียบกบัองค์ความรู้ที่สภาวศิวกรกาํหนด (Curriculum Mapping) 
ตารางการเทยีบองค์ความรู้ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  

(งานไฟฟ้ากาํลงั) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

สําหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 - 2568 

องค์ความรู้ที่สภา
วศิวกรกาํหนด 

เน้ือหาวชิาที่เทยีบกบัองค์ความรู้ ช่ือวชิา 
 

ภาระ  
(หน่วยกติ/ช่ัวโมง) 

1. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของ
แคลคูลสั 

ระบบหน่วย  เวกเตอร์  จล
ศาสตร์และพลศาสตร์ของ
อนุภาค งาน พลงังานและ
โมเมนตมั  สภาพสมดุลและ
ความยดืหยุน่ กลศาสตร์ของไหล 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความ
ร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลบั วงจรไฟฟ้า 
แม่เหลก็ไฟฟ้าและฟิสิกส์
นิวเคลียร์ 

PHY 116 ฟิสิกส์
วิศวกรรม                                                                                                                 
(Engineering 
Physics) 
 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 

ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาวิชา PHY 116 ฟิสิกส์
วิศวกรรม 

PHY 117 ปฏิบติัการ
ฟิสิกส์วิศวกรรม                                                                                   
(Engineering Physics 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
45 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 
 
 

เคมี ตารางธาตุ สมบติัของสสาร 
ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ  มวล
สารสมัพนัธ ์สารละลายและ
ความเขม้ขน้ ปฏิกิริยาเคมี 

CHM 118 เคมี
พ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกร                                                                                                

3(2-3-6) 
30 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
45 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 
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จลนศาสตร์เคมี สมดุลกรด-เบส 
ไฟฟ้าเคมี  เคมีประยกุตก์บังาน
ทางวิศวกรรม และการทดลองท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(Fundamental of 
Chemistry for 
Engineers) 

คณิตศาสตร์เชิง
วิศวกรรม 

สมการและการแกส้มการ 
ฟังกช์นัพีชคณิต ฟังกช์นัเชิง
อดิศยั เมตริกซแ์ละการแกร้ะบบ
สมการเชิงเสน้ ลิมิตและความ
ต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธ์
และบทประยกุต ์ อินทิเกรต 
เทคนิคอินทิเกรตและการ
ประยกุต ์ อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
ระบบพิกดัเชิงขั้ว อนุพนัธแ์ละ
การอินทิเกรตของฟังกช์นัค่า
เวกเตอร์ 

MAT 118  
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 1       
(Engineering 
Mathematics I)  
 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 

พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ 
เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ (เสน้
ระนาบและพ้ืนผวิ) การ
อินทิเกรตสองชั้นและสามชั้น 
ล  าดบัและอนุกรม  อนุกรมเท
เลอร์และแมคคลอริน อนุกรมฟู
เรียร์  อนุพนัธแ์ละการอินทิเกรต
โดยวิธีวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
สมการเชิงอนุพนัธ ์การแก้
สมการเชิงอนุพนัธอ์นัดบั 1 
(เฉพาะกรณีเชิงเสน้และ
สมัประสิทธ์ิคงท่ี) การแกส้มการ
เชิงอนุพนัธโ์ดยใชก้ารวิเคราะห์
เชิงตวัเลข และการประยกุต ์

MAT 119 
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2                                                                                                 
(Engineering 
Mathematics II)  
 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมภาระหน่วยกติ
ทั้งหมดตามนํา้หนัก
ขององค์ความรู้  
13 หน่วยกติ 
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องค์ความรู้ที่สภา
วศิวกรกาํหนด 

เน้ือหาวชิาที่เทยีบกบัองค์ความรู้ ช่ือวชิา 
 

ภาระ  
(หน่วยกติ/ช่ัวโมง) 

2. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวศิวกรรม 
1. ความเขา้ใจและ
ความสามารถใน
การถอดความหมาย
จากแบบทาง
วิศวกรรม  

 

การเขียนตวัอกัษรและตวัเลข 
มาตรฐานงานเขียนแบบ การ
เขียนแบบร่างมือเปล่า การเขียน
ภาพสามมิติ  การเขียนภาพฉาย
ออร์โทกราฟฟิก การเขียนภาพ
ฉายทรงกระบอก  การใหข้นาด 
การหาค่าพกิดัความเผือ่ในงาน
สวม การเขียนแบบเกลียวท่ีใชใ้น
งานเขียนแบบ พ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และเขียนแบบภาพจ าลอง 2 มิติ 

GEN 133 เขียน
แบบวิศวกรรม  
(Engineering 
Drawing) 
                                                                                    
 

3(2-3-6) 
30 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
45 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 

2. วสัดุวิศวกรรม  
 

ศึกษาคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้น
งานวิศวกรรมเช่น โลหะ โพลิ
เมอร์ เซรามิก วสัดุผสมและวสัดุ
นาโน ตั้งแต่โครงสร้างอะตอม
และโครงสร้างผลึกในของแข็ง 
การปรับเปล่ียนโครงสร้าง
จุลภาคและการเปล่ียนแปลง
สมบติัทางกล กรรมวิธีทางความ
ร้อนของเหลก็กลา้เจือ กลไกของ
การแพร่ เหลก็กลา้เจือ เหลก็กลา้
เคร่ืองมือ เหลก็กลา้ไร้สนิม 
เหลก็กลา้ทนความร้อน 
เหลก็หล่อและเหลก็หล่อเจือ 
โลหะผสมนอกกลุ่มเหลก็ ชนิด
ของธาตุเจือ หนา้ท่ีของธาตุเจือ 
ลกัษณะโครงสร้าง สมบติัและ
การใชง้านของโลหะผสมนอก
กลุ่มเหลก็ เช่น อลูมิเนียม

IEN 361 วสัดุ
วิศวกรรม 
(Engineering 
Materials) 
 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
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ทองแดง แมกนีเซียม และการ
เพ่ิมความแข็งดว้ยการใชก้ารตก
ผลึกของโลหะจ าพวกเหลก็และ
โลหะนอกกลุ่มเหลก็ การ
เส่ือมสภาพและการกดักร่อนใน
โลหะ การเลือกใชว้สัดุให้
เหมาะสมกบังาน 

3. พ้ืนฐานกลศาสตร์ วิธีแกปั้ญหาทางวิศวกรรมดว้ย
การประยกุตโ์ดยใชก้ฎเบ้ืองตน้
ทางกลศาสตร์ การรวมแรงและ
การแยกแรง โมเมนต ์โมเมนตคู่์
ควบ ระบบแรงและโมเมนต ์
สมดุลของแรงท่ีกระท าต่อ
อนุภาคและวตัถุเกร็ง การ
วิเคราะห์โครงสร้างแรงในคาน 
ความเสียดทานจุดศูนยก์ลางของ
รูปทรงและจุดศูนยก์ลางมวล 
โมเมนตค์วามเฉ่ือยของพ้ืนท่ี 
หลกัการงานเสมือนและ
เสถียรภาพ 

CEN 221 
สถิตยศาสตร์
วิศวกรรม   
(Engineering 
Statics) 
 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 

4. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า องคป์ระกอบของวงจรไฟฟ้า 
ทฤษฎีของวงจรเชิงเสน้ กฎของ
โอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การ
วิเคราะห์แบบโหนดและเมช 
ทฤษฎีการทบัซอ้น การแปลง
แหล่งจ่าย วงจรสมมูลเทเวนิน
และนอร์ตนั ตวัตา้นทาน ตวัห
น่ียวน าและตวัเก็บประจุ วงจร
อนัดบัท่ีหน่ึงและอนัดบัท่ีสอง เฟ
เซอร์ไดอะแกรม วงจรก าลงั
กระแสสลบั ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส 

EEN 231 การ
วิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 1 
(Electric Circuit 
Analysis I) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
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พ้ืนฐานการวดัและการใช้
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า การ
ทดลองวงจรไฟฟ้าต่างๆ เพื่อใช้
ทฤษฎีของ วงจรไฟฟ้าวิเคราะห์
ผลการทดลอง 

EEN 238 
ปฏิบติัการ
วงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
45 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 
 
 
 

ความถ่ีเชิงซอ้นและการ
ตอบสนองเชิงความถ่ี วงจรเร
โซแนนท ์วงจรแม่เหลก็ของหมอ้
แปลงอุดมคติ วงจรหน่ึง และ
สองพอร์ต การวิเคราะห์โดยวิธีฟู
ริเยร์ การวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการ
แปลงลาปลาซ 

EEN 332 การ
วิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 2 
(Electric Circuit 
Analysis II) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 

5. สญัญาณและระบบ 
  

แนะน าระบบควบคุมป้อนกลบั
ของพฤติกรรมทางกายภาพ 
ระบบและสญัญาณ และการ
จ าแนกประเภท ระบบเชิงเสน้ไม่
แปรตามเวลาแบบเวลาต่อเน่ือง
และไม่ต่อเน่ือง คอนโวลูชัน่ การ
แสดงระบบดว้ยสมการอนุพนัธ์
และสมการความแตกต่าง การ
วิเคราะห์สญัญาณดว้ยอนุกรมฟู
เรียร์และการแปลงฟูเรียร์ การ
แปลงลาปลาซ  การแปลงแซด 
กระบวนการชกัตวัอยา่ง ระบบ
วงปิด ระบบวงเปิด แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของระบบทาง
กายภาพ แผนภาพบลอ็ก 
แผนภาพการไหลของสญัญาณ
ฟังกช์นัถ่ายโอน การวิเคราะห์
ผลตอบสนองเชิงเวลา ค่า
ผดิพลาดในสถานะอยูต่วั เกณฑ์
เสถียรภาพของเร้าธ ์วิธิโลคสั

EEN 303 ระบบ
ควบคุมป้อนกลบั  
(Feedback Control 
Systems) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
สัญญาณและระบบ 
0.5 หน่วยกติ 
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ของราก เกณฑเ์สถียรภาพไนค
วิสต ์การออกแบบในโดเมน
ความถ่ี 

6. สนามแม่เหลก็
ไฟฟ้า 

สนามไฟฟ้าสถิต ตวัน าและไดอิ
เลก็ตริค คาปาซิแตนซ ์กระแส
คอนเวกชัน่ และกระแสคอน
ดกัชัน่ ความตา้นทาน 
สนามแม่เหลก็สถิต วสัดุท่ีมี
ความเป็นแม่เหลก็  อินดกัแตนซ ์
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีแปรผนั
ตามเวลา สมการของแมกซเ์วลล ์

EEN 341วิศวกรรม
สนามแม่เหลก็
ไฟฟ้า 
(Electromagnetic 
Fields Engineering) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 

7. อุปกรณ์และวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์แบบ 
แอนะลอ็กและ
ดิจิทลั 

อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า คุณลกัษณะ
กระแส-แรงดนัและความถ่ีของ
อุปกรณ์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรไดโอด การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์ BJT, MOS, 
CMOS และ BiCMOS ออป
แอมป์ การทดลองหาคุณลกัษณะ 
และการประยกุตใ์ชง้านอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ การทดลอง
วงจรขยายสญัญาณ 

EEN 355 วิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์
(Electronic 
Engineering) 

3(2-2-5) 
30 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
30 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 

ระบบตวัเลขและรหสัมาตรฐาน 
พีชคณิตบูลีนส าหรับการ
ออกแบบวงจรดิจิทลั การ
วิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน่ การ
ออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ การ
วิเคราะห์วงจรซีเควนเซีย
ลและการออกแบบวงจรซีเควน
เซียล การเช่ือมต่อสญัญาณและ
กระบวนการ อุปกรณ์ลอจิกท่ี
สามารถโปรแกรมได ้การ

EEN 213 วงจรและ
การออกแบบตรรก
ดิจิทลั 
(Digital Circuits 
and Digital Logic 
Design) 

3(2-2-5) 
30 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
30 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 
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ประยกุตใ์ชง้าน และการทดสอบ
วงจรดิจิทลั 
สถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์   ชุดค าสัง่
ต่าง ๆ  โปรแกรมภาษาแอส
เซมบล้ีและภาษาระดบัสูง  การ
เช่ือมต่อกบัหน่วยอินพุต/เอาตพ์ุต  
การใชห้น่วยเฉพาะในไมโครฯ  
กระบวนการอินเตอร์รัพท ์  
เรียนรู้การพฒันาระบบไมโครฯ
ผา่นทางปฏิบติัการทดลองและ
ท าโครงงานยอ่ย 

EEN 314 
ไมโครคอนโทรลเล
อร์ 
(Microcontrollers) 

3(2-2-5) 
30 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
30 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 

8. การแปลงรูป
พลงังานไฟฟ้า
เชิงกล 

แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า 
หลกัการท างานของหมอ้แปลง
ไฟฟ้าเฟสเดียวและหมอ้แปลง
ไฟฟ้าสามเฟส หลกัการแปลงรูป
พลงังานไฟฟ้าเชิงกล หลกัการ
ท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงและการใชง้าน 
หลกัการท างานของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและการควบคุม
ความเร็ว หลกัการท างานของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส
และการน าไปใชง้าน 

EEN 362 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
1   
(Electrical 
Machines I) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 

 ปฏิบติัการเก่ียวกบัหมอ้แปลง
ไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า
กระแสตรง เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า
กระแสสลบั การทดลองเก่ียวกบั
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั การ
ควบคุมมอเตอร์และระบบ
ขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 

EEN 366 
ปฏิบติัการ
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า
(Electrical 
Machines 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
45 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 
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9. การวดัและเคร่ืองมือ
วดัทางไฟฟ้า 

หน่วยและมาตรฐานการวดั ทาง
ไฟฟ้า การจดักลุ่มและ
คุณลกัษณะของเคร่ืองมือวดั  การ
วิเคราะห์การวดั การวดักระแส
และแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
และไฟฟ้ากระแสสลบั โดยใช้
เคร่ืองวดัแบบแอนะลอ็กและ
ดิจิทลั การวดัก  าลงั ตวัประกอบ
ก าลงั และพลงังาน การวดัค่า
ความตา้นทาน ตวัเหน่ียวน า และ
ตวัเก็บประจุ การวดัความถ่ี คาบ/
ช่วงเวลา สญัญาณรบกวน 
ทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบ
เคร่ืองมือ 

EEN 301 การวดั
และเคร่ืองมือวดั
ทางไฟฟ้า
(Electrical 
Measurements and 
Instrumentation) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 

10. ระบบควบคุม  แนะน าระบบควบคุมป้อนกลบั
ของพฤติกรรมทางกายภาพ 
ระบบและสญัญาณ และการ
จ าแนกประเภท ระบบเชิงเสน้ไม่
แปรตามเวลาแบบเวลาต่อเน่ือง
และไม่ต่อเน่ือง คอนโวลูชัน่ การ
แสดงระบบดว้ยสมการอนุพนัธ์
และสมการความแตกต่าง การ
วิเคราะห์สญัญาณดว้ยอนุกรมฟู
เรียร์และการแปลงฟูเรียร์ การ
แปลงลาปลาซ  การแปลงแซด 
กระบวนการชกัตวัอยา่ง ระบบ
วงปิด ระบบวงเปิด แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของระบบทาง
กายภาพ แผนภาพบลอ็ก 
แผนภาพการไหลของสญัญาณ
ฟังกช์นัถ่ายโอน การวิเคราะห์
ผลตอบสนองเชิงเวลา ค่า

EEN 303 ระบบ
ควบคุมป้อนกลบั  
(Feedback Control 
Systems) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
ระบบควบคุม 
2.5 หน่วยกติ 
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ผดิพลาดในสถานะอยูต่วั เกณฑ์
เสถียรภาพของเร้าธ ์วิธิโลคสั
ของราก เกณฑเ์สถียรภาพไนค
วิสต ์การออกแบบในโดเมน
ความถ่ี 

11. การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ทกัษะความเขา้ใจและใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัสมยัใหม่ 
แนวคิดระบบคอมพิวเตอร์ การ
แกปั้ญหาดว้ยขั้นตอนวิธี 
แผนภาพล าดบัขั้นตอนการ
ท างาน การออกแบบและพฒันา
โปรแกรม ปฏิสมัพนัธข์อง
ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ การ
เขียนโปรแกรมดว้ย
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรม 
ชุดค าสัง่ดา้นการค านวณ การ
เขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ชง้าน
แบบกราฟิก การหาขอ้ผดิพลาด
ของโปรแกรม ฝึกปฏิบติัการ
เขียนโปรแกรมใน
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

CPE 252 การ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร                                                                            
(Computer 
Programming for 
Engineers) 
 

3(2-2-5) 
30 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
30 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 

12. เทคโนโลยกีาร
ส่ือสาร 

รูปแบบการส่ือสาร ระบบวิทยุ
สายและไร้สาย สญัญาณและ
ระบบเบ้ืองตน้ สเปกตรัมของ
สญัญาณและการประยกุตใ์ชก้าร
แปลงฟูริเยร์ การมอดูเลตเชิง
แอนะลอก การมอดูเลตเชิงแอม
พลิจูด (AM) การมอดูเลตแบบ 
DSB SSB การมอดูเลตเชิง
ความถ่ี (FM) การมอดูเลตแบบ 
NB/WBFM การมอดูเลตเชิงเฟส 

EEN 321 
เทคโนโลยกีาร
ส่ือสาร  
(Communication 
Technology) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
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(PM) สญัญาณรบกวนในการ
ส่ือสารแอนะลอก การมอดูเลต
สญัญาณเบสแบนดไ์บนารี 
ทฤษฎีบทการชกัตวัอยา่งของ
ไนควิสตแ์ละการควอนไทซ ์การ
มอดูเลตแอนะลอกพลัส์ การมอดู
เลตแบบรหสัพลัส์ (PCM) การ
มอดูเลตแบบเดลตา (DM) 
เทคนิคการมลัติเพลก็ซ ์สายส่ง
สญัญาณเบ้ืองตน้ การ
แพร่กระจายของคล่ืนวิทย ุการ
ส่ือสารไมโครเวฟ การส่ือสาร
ผา่นดาวเทียม และการส่ือสาร
ดว้ยแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมภาระหน่วยกติ
ทั้งหมดตามนํา้หนัก
ขององค์ความรู้  

44 หน่วยกติ 
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องค์ความรู้ที่สภา
วศิวกรกาํหนด 

เน้ือหาวชิาที่เทยีบกบัองค์ความรู้ ช่ือวชิา 
 

ภาระ  
(หน่วยกติ/ช่ัวโมง) 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวศิวกรรม  
(งานไฟฟ้ากาํลงั) 

1. การผลิต ส่งจ่าย 
จ  าหน่ายและการ
ใชง้านของ
ก าลงัไฟฟ้า 

 

โหลดเคอร์ฟ โรงจกัรดีเซล  โรง
จกัรไอน ้ า โรงจกัรกงัหนัก๊าซ 
โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงจกัร
พลงัน ้ า โรงจกัรพลงันิวเคลียร์ 
แหล่งพลงังานทดแทน ระบบกกั
เก็บพลงังาน แผนพฒันาระบบ
ไฟฟ้าก าลงั การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิต
ไฟฟ้า 

EEN 484 ระบบผลิต
ไฟฟ้าก าลงั 
(Power System 
Generation) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
2.5 หน่วยกติ 
 

 

โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลงั 
วงจรก าลงักระแสสลบั ระบบ
เปอร์ยนิูต สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
พารามิเตอร์และรูปแบบของสาย
ส่ง พารามิเตอร์และรูปแบบของ
สายเคเบิล ระบบโครงข่าย
อจัฉริยะ 

EEN 481 ระบบ
ไฟฟ้าก าลงั   
(Electrical Power 
Systems) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
1.5 หน่วยกติ 
 

การวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้า
ก าลงั ส่วนประกอบ สมมาตร 
การลดัวงจรแบบสมมาตรและ
แบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลงั การปรับปรุง
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั
ดว้ยระบบกกัเก็บพลงังาน การ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัดว้ย
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานของ
อุปกรณ์และระบบป้องกนั หมอ้
แปลงวดัและทรานสดิวเซอร์ 
การป้องกนัความผดิพลาด

EEN 482 การ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก าลงัและการป้องกนั 
(Electrical Power 
System Analysis and 
Protection) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
1 หน่วยกติ 
 

User
Highlight

User
Highlight
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เน่ืองจากกราวดแ์ละกระแสเกิน 
การป้องกนัแบบดิฟเฟอเรนเชียล 
การป้องกนัสายส่งโดยการใช้
รีเลยร์ะยะทาง การป้องกนั
มอเตอร์ การป้องกนัหมอ้แปลง 
การป้องกนัเจนเนอเรเตอร์ การ
ป้องกนับสัโซน การแนะน า
อุปกรณ์การป้องกนัแบบดิจิตอล 
การจ าลองเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า
ก าลงั การผลิต การส่งจ่าย
ก าลงัไฟฟ้า การไหลของก าลงั 
การลดัวงจร เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลงั การปรับปรุง
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั
ดว้ยระบบกกัเก็บพลงังาน โดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 

EEN 461 ปฏิบติัการ
การจ าลองทางระบบ
ไฟฟ้าก าลงั   
(Electrical Power 
System Simulation 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
45 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
0.5 หน่วยกติ 
 
 
 

2. การแปลงรูป
ก าลงัไฟฟ้า  

โครงสร้างเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า
กระแสสลบั 3 เฟส หลกัการ
ท างาน การวิเคราะห์
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั
แบบซิงโครนสั และการน าไปใช้
งาน หลกัการท างาน การ
วิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัแบบเหน่ียวน า 3 
เฟสและการน าไปใชง้าน 
หลกัการสตาร์ทของมอเตอร์
เหน่ียวน าหลายเฟสและมอเตอร์
ซิงโครนสั การควบคุม
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
 

EEN 464 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 
(Electrical Machines 
II) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
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ศึกษาคุณลกัษณะของอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัเช่น ไดโอด 
ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ มอส
เฟต ไอจีบีที เป็นตน้ คุณสมบติั
ของวสัดุแม่เหลก็ แกนหมอ้
แปลงก าลงั แกนเหลก็เฟอร์ไรท ์
แกนเหลก็ การท างานของวงจร
เรียงกระแสแบบถูกควบคุม 
เทคนิคการหยดุน ากระแสของ
ไทริสเตอร์ การวิเคราะห์ ตวั
ควบคุมก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 
วงจรดีซีคอนเวอร์เตอร์ ศึกษา
การท างานของวงจร
อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์เปล่ียน
ความถ่ี ฮาร์โมนิกส์ การควบคุม
การประจุแบตเตอร่ี 

EEN 462 
อิเลก็ทรอนิกส์ก  าลงั 
(Power Electronics) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
2.5 หน่วยกติ 
 

โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลงั 
วงจรก าลงักระแสสลบั ระบบ
เปอร์ยนิูต สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
พารามิเตอร์และรูปแบบของสาย
ส่ง พารามิเตอร์และรูปแบบของ
สายเคเบิล ระบบโครงข่าย
อจัฉริยะ 

EEN 481 ระบบ
ไฟฟ้าก าลงั   
(Electrical Power 
Systems) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
1.5 หน่วยกติ 
 

ปฏิบติัการเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า
ก าลงั ระบบควบคุมป้อนกลบั 
อิเลก็ทรอนิกส์ก  าลงั 
Programmable Logic Control 
เพื่อสนบัสนุนการศึกษา
ภาคทฤษฎี 

EEN 460 ปฏิบติัการ
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
(Electrical Power 
Engineering 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
45 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 
 
 
 

3. การกกัเก็บ
พลงังาน 

 

โหลดเคอร์ฟ โรงจกัรดีเซล  โรง
จกัรไอน ้ า โรงจกัรกงัหนัก๊าซ 
โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงจกัร

EEN 484 ระบบผลิต
ไฟฟ้าก าลงั 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 

User
Highlight

User
Highlight
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พลงัน ้ า โรงจกัรพลงันิวเคลียร์ 
แหล่งพลงังานทดแทน ระบบกกั
เก็บพลงังาน แผนพฒันาระบบ
ไฟฟ้าก าลงั การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิต
ไฟฟ้า 

(Power System 
Generation) 

แบ่งสัดส่วนเป็น 
0.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษาคุณลกัษณะของอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัเช่น ไดโอด 
ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ มอส
เฟต ไอจีบีที เป็นตน้ คุณสมบติั
ของวสัดุแม่เหลก็ แกนหมอ้
แปลงก าลงั แกนเหลก็เฟอร์ไรท ์
แกนเหลก็ การท างานของวงจร
เรียงกระแสแบบถูกควบคุม 
เทคนิคการหยดุน ากระแสของ
ไทริสเตอร์ การวิเคราะห์ ตวั
ควบคุมก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 
วงจรดีซีคอนเวอร์เตอร์ ศึกษา
การท างานของวงจร
อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์เปล่ียน
ความถ่ี ฮาร์โมนิกส์ การควบคุม
การประจุแบตเตอร่ี 

EEN 462 
อิเลก็ทรอนิกส์ก  าลงั 
(Power Electronics) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
0.5 หน่วยกติ 
 

การวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้า
ก าลงั ส่วนประกอบ สมมาตร 
การลดัวงจรแบบสมมาตรและ
แบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลงั การปรับปรุง
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั
ดว้ยระบบกกัเก็บพลงังาน การ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัดว้ย
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานของ
อุปกรณ์และระบบป้องกนั หมอ้

EEN 482 การ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก าลงัและการป้องกนั 
(Electrical Power 
System Analysis and 
Protection) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
0.5 หน่วยกติ 
 

User
Highlight
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แปลงวดัและทรานสดิวเซอร์ 
การป้องกนัความผดิพลาด
เน่ืองจากกราวดแ์ละกระแสเกิน 
การป้องกนัแบบดิฟเฟอเรนเชียล 
การป้องกนัสายส่งโดยการใช้
รีเลยร์ะยะทาง การป้องกนั
มอเตอร์ การป้องกนัหมอ้แปลง 
การป้องกนัเจนเนอเรเตอร์ การ
ป้องกนับสัโซน การแนะน า
อุปกรณ์การป้องกนัแบบดิจิตอล 
การจ าลองเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า
ก าลงั การผลิต การส่งจ่าย
ก าลงัไฟฟ้า การไหลของก าลงั 
การลดัวงจร เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลงั การปรับปรุง
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั
ดว้ยระบบกกัเก็บพลงังาน โดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 

EEN 461 ปฏิบติัการ
การจ าลองทางระบบ
ไฟฟ้าก าลงั   
(Electrical Power 
System Simulation 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
45 ชัว่โมงภาคปฏิบติั 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
0.5 หน่วยกติ 
 
 

4. ขอ้พึงปฏิบติั
มาตรฐาน และ
ความปลอดภยัใน
การออกแบบและ
ติดตั้งทางไฟฟ้า 

หลกัการพ้ืนฐานการออกแบบ 
สญัลกัษณ์และมาตรฐานในการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการส่ง
จ่ายของระบบไฟฟ้า สายตวัน า
และสายเคเบิลไฟฟ้า รางร้อยท่อ
สายไฟฟ้า อุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือทางไฟฟ้า การจดัตาราง
โหลดและการค านวณ การ
ปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั 
และการออกแบบวงจรคาปาซิ
เตอร์แบงค ์การค านวณโหลด
แสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า การ
ออกแบบวงจรมอเตอร์  การ

EEN 475 การ
ออกแบบระบบไฟฟ้า 
(Electrical Systems 
Design) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
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ค านวณโหลดของสายป้อนและ
สายเมน การค านวณหา
ก าลงัไฟฟ้า การค านวณหา
กระแสลดัวงจร ระบบสายดินท่ี
ใชใ้นการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน ความปลอดภยัใน
การออกแบบและติดตั้งทาง
ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้า
ก าลงั ส่วนประกอบ สมมาตร 
การลดัวงจรแบบสมมาตรและ
แบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลงั การปรับปรุง
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั
ดว้ยระบบกกัเก็บพลงังาน การ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัดว้ย
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานของ
อุปกรณ์และระบบป้องกนั หมอ้
แปลงวดัและทรานสดิวเซอร์ 
การป้องกนัความผดิพลาด
เน่ืองจากกราวดแ์ละกระแสเกิน 
การป้องกนัแบบดิฟเฟอเรนเชียล 
การป้องกนัสายส่งโดยการใช้
รีเลยร์ะยะทาง การป้องกนั
มอเตอร์ การป้องกนัหมอ้แปลง 
การป้องกนัเจนเนอเรเตอร์ การ
ป้องกนับสัโซน การแนะน า
อุปกรณ์การป้องกนัแบบดิจิตอล 

EEN 482 การ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก าลงัและการป้องกนั 
(Electrical Power 
System Analysis and 
Protection) 

3(3-0-6) 
45 ชัว่โมงภาคทฤษฎี 
 
แบ่งสัดส่วนเป็น 
1.5 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมภาระหน่วยกติ
ทั้งหมดตามนํา้หนัก
ขององค์ความรู้  
20 หน่วยกติ 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 

ตารางการเทยีบองค์ความรู้ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  

(งานไฟฟ้ากาํลงั) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

สําหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 – 2568 

สาระการเรียนรู้ของแต่ละวชิา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
1. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์ 
PHY 116 ฟิสิกส์วิศวกรรม                                                                                                             
(Engineering Physics) 

1. ผศ.ดร.อารยา มุ่งชํานาญกจิ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัศิลปกร) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 11 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
2. ดร.กฤตกร เจตยิานนท์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)  
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)  
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลเักษตรศาสตร์)  
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 1 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
3. ผศ.เสมา สอนประสม 
วท.บ ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินร์) 
วศ.ม.นิวเคลียร์เทคโนโลย ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 30 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวชิา รายช่ือและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
PHY 117 ปฏิบติัการฟิสิกส์วิศวกรรม
(Engineering Physics Laboratory) 

1. ดร.กฤตกร เจตยิานนท์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)  
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)  
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลเักษตรศาสตร์)  
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 1 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
2. ผศ.ดร.อารยา มุ่งชํานาญกจิ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัศิลปกร) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า   ประสบการณ์สอน 11 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
3. ผศ.เสมา สอนประสม 
วท.บ ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินร์) 
วศ.ม. นิวเคลียร์เทคโนโลย ี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
อาจารยป์ระจ า   ประสบการณ์สอน 30 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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CHM 118 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร                                                                                                
(Fundamental of Chemistry for 
Engineers) 

1. ผศ.กนกพร อนนัต์ช่ืนสุข 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 32 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
2. ผศ.ดร.พนดิา ชาญเกยีรตก้ิอง 
วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี  
(มหาวิทยาลยัรังสิต) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 23 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
3. ผศ.พชัรี คาํธิตา 
วท.บ. (เกียรตินิยม) เคมีอุตสาหกรรม 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 25 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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4. รศ.ดร.วรรณวมิล อารยะปราณ ี
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
วท.ด. เคมีเทคนิค (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 29 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
5. ผศ.ดร.ศิริกลุ จนัทร์สว่าง 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
วท.ม. เคมีเทคนิค (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 29 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
6. ผศ.ดร.สถาพร  คาํหอม 
วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัรังสิต) 
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 11 ปี  

ลงช่ือ....................................................................... 
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MAT 118 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics I) 

1. อาจารย์นิภาพร ปัญญายงค์ 
ศศ.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลยัขอนแก่น)  
วท.ม. สถิติ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)  
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 29 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
2. ผศ.พวงรัตน์ ฉันทวโีรจน์ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยกุต ์  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ)  
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ)  
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
3. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี 
กศ.บ. คณิตศาสตร์  
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)  
กศ.ม. คณิตศาสตร์  
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 29 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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MAT 119 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics II) 

1. อาจารย์หทัยชนก หวงัวงศ์เจริญ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์)  
ศศ.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)  
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 31 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
2. ผศ.พวงรัตน์  ฉันทวโีรจน์ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ)  
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ)  
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
3. ผศ.วรีวฒัน์  เหลีย่มมณ ี
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ)  
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 31 ปี  

ลงช่ือ....................................................................... 

 

 

 

 

 



วิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้าก าลงั)  49 
 

2. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวศิวกรรม 
GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม  
(Engineering Drawing) 

1 .อาจารย์มณฑา  สิงหเสน ี
คอ.บ. เคร่ืองกลอุตสาหกรรม  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน  28  ปี 
เคยเป็นผู้สอนในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
2. อาจารย์ชนัฎตา  สินธนพงศ์ 
คอ.บ. เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
คอ.ม. เทคโนโลยกีารศึกษา  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน  28  ปี 
เคยเป็นผู้สอนในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
3. ร.ต.ดร.พนัธ์ุศักดิ์  ไทยสิทธ ิ
ปทส. ไฟฟ้าส่ือสาร (สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั) 
คอ.ม. เทคโนโลยเีทคนิคศกึษา  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
ปร.ด. นวตักรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลย ี 
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน  13  ปี 
เคยเป็นผู้สอนในหลกัสูตรที่สภาวศิวกรรับรอง (หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
(หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560)) 

 ลงช่ือ....................................................................... 
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IEN 361  วสัดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials) 

1. ดร.สมพร พรหมดวง 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
(สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
บธ.ด. การพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและมนุษย ์
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 17 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
2. ผศ.ศิลปชัย วฒันเสย 
อส.บ. เทคโนโลยขีนถ่ายวสัดุ  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย)์ 
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 28 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
3. ดร.ประพล  จวิะพรทิพย์ 
B. Eng.  Mechanical Engineering  
(University of New South Wales (UNSW), Australia)  
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต  
(สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย)  
วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต  
(สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 6 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  
(Engineering Statics) 

1. ผศ.วศิิษฐ์ อยู่ยงวฒันา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)  
M.Eng. Geotechnical Engineering  
(Asian Institute of Technology) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 27 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

2. ผศ.ดร.องัคณา พนัธ์หล่อ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
M.Eng. Geotechnique & Infrastructure 
(University of Hannover, Germany) 
Dr.-Ing. Geotechnical Engineering  
(University of Karlsruhe,  Germany) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 23 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

3. ดร.นิพนธ์ จงพทิักษ์ศีล 
วศ.บ. วิศวกรรมส ารวจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
Ph.D. Structural  Engineering 
(University of Nebraska, U.S.A.) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 23 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

4. นายเกรียงไกร ศิริภาณุเสถียร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมปฐพี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 29 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
(Electric Circuit Analysis I) 

ผศ.ดร.สุพฒันา นิรัคฆนาภรณ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
M.Eng.Sc. Electrical Engineering 
(The University of New South Wales, Australia) 
D.Eng. Electric Power System Management, Energy Field 
of Study (Asian Institute of Technology) 
อาจารยป์ระจ า   
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 238 ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Laboratory) 

นายพรเทพ บุญยเนตร 
อส.บ. ไฟฟ้าก าลงั  
(มหาวิทยาลยัเซ็นตจ์อห์น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(มหาวิทยาลยัรังสิต) 
อาจารยป์ระจ า   
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 332 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 
(Electric Circuit Analysis II) 

นายกติตศัิกดิ์ ไตรพพิฒัพรชัย 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 32 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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EEN 341วิศวกรรมสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(Electromagnetic Fields Engineering) 

ผศ.ดร.ไพศาล งามจรรยาภรณ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
อาจารยป์ระจ า  
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 355 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Engineering) 

นายสมชาย ปุญญนิรันดร์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
อาจารยป์ระจ า   
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 213 วงจรและการออกแบบตรรก
ดิจิทลั 
(Digital Circuits and Digital Logic 
Design) 

ดร.ไพบูลณ์ ย้อยหยด 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลยัรังสิต) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
อาจารยป์ระจ า   
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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EEN 314 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(Microcontrollers) 

ดร.ไพบูลณ์ ย้อยหยด 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลยัรังสิต) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
อาจารยป์ระจ า   
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 362 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1   
(Electrical Machines I) 

ผศ.ดร.วนัชัย ทรัพย์สิงห์ 
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
Ph.D.Electrical Engineering   
(University of  Northumbria at Newcastle, UK)  
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 39 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 366 ปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
(Electrical Machines Laboratory) 

ผศ.ดร.วนัชัย ทรัพย์สิงห์ 
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
Ph.D.Electrical Engineering   
(University of  Northumbria at Newcastle, UK)  
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 39 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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EEN 303 ระบบควบคุมป้อนกลบั  
(Feedback Control Systems) 

รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย 
วศ.บ. วิศวกรรรมระบบควบคุม 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
Ph.D. System & Control Engineering 
(Case Western  Reserve University, U.S.A.) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 19 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 

 
EEN 301 การวดัและเคร่ืองมือวดัทาง
ไฟฟ้า(Electrical Measurements and 
Instrumentation) 

นายพรเทพ บุญยเนตร 
อส.บ. ไฟฟ้าก าลงั  
(มหาวิทยาลยัเซ็นตจ์อห์น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(มหาวิทยาลยัรังสิต) 
อาจารยป์ระจ า  ประสบการณ์สอน 4 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 

 
EEN 321 เทคโนโลยกีารส่ือสาร   
(Communication Technology) 

ดร.ไพบูลณ์ ย้อยหยด 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัรังสิต) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
อาจารยป์ระจ า    
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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CPE 252 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร                                                                            
(Computer Programming for Engineers) 

1. รศ.ดร.ดวงอาทิตย์  ศรีมูล 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
2. รศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลยัมหิดล) 
ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลยัมหิดล) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 
3. ดร.อภิรักษ์  ภักดีวงษ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลยัรังสิต) 
วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
D.Eng. Remote Sensing and Geographic Information 
Systems (Asian Institute of Technology) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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3. องค์ความรู้เฉพาะทางวศิวกรรม 
EEN 484 ระบบผลิตไฟฟ้าก าลงั 
(Power System Generation) 

ผศ.ดร.สุพฒันา นิรัคฆนาภรณ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
M.Eng.Sc. Electrical Engineering 
(The University of New South Wales, Australia) 
D.Eng. Electric Power System Management, Energy Field 
of Study (Asian Institute of Technology) 
อาจารยป์ระจ า   
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 481 ระบบไฟฟ้าก าลงั   
(Electrical Power Systems) 

รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย 
วศ.บ. วิศวกรรรมระบบควบคุม 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
Ph.D. System & Control Engineering 
(Case Western  Reserve University, U.S.A.) 
อาจารยป์ระจ า   
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 482 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั
และการป้องกนั 
(Electrical Power System Analysis and 
Protection) 

รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย 
วศ.บ. วิศวกรรรมระบบควบคุม 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
Ph.D. System & Control Engineering 
(Case Western  Reserve University, U.S.A.) 
อาจารยป์ระจ า   
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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EEN 461 ปฏิบติัการการจ าลองทางระบบ
ไฟฟ้าก าลงั 
(Electrical Power System Simulation 
Laboratory) 

รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย 
วศ.บ. วิศวกรรรมระบบควบคุม 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
Ph.D. System & Control Engineering 
(Case Western  Reserve University, U.S.A.) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 464 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2   
(Electrical Machines II) 

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
M.S. Electrical Engineering  
(University of Illinois at Chicago, U.S.A.) 
Ph.D. Electrical Engineering  
(University of Illinois at Chicago, U.S.A.) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 462 อิเลก็ทรอนิกส์ก  าลงั 
(Power Electronics) 

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
M.S. Electrical Engineering  
(University of Illinois at Chicago, U.S.A.) 
Ph.D. Electrical Engineering  
(University of Illinois at Chicago, U.S.A.) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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EEN 460 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั  
(Electrical Power Engineering 
Laboratory) 

นายกติตศัิกดิ์ ไตรพพิฒัพรชัย 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 32 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
 

EEN 475 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
(Electrical Systems Design) 

นายกติตศัิกดิ์ ไตรพพิฒัพรชัย 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
อาจารยป์ระจ า 
ประสบการณ์สอน 32 ปี 

ลงช่ือ....................................................................... 
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ส่วนที่ 5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1. ห้องปฏิบัตกิาร  

1.1. บัญชีรายการของวสัดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 

1.1.1 ห้องปฏิบัตกิารอเิลก็ทรอนกิส์ 
 สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) หอ้ง 5-217 

อุปกรณ์และชุดทดลอง ประกอบดว้ย ชุดทดลองวงจรอิเลก็ทรอนิกส์, เคร่ืองจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง, เคร่ืองก าเนิดสญัญาณรูปคล่ืนต่างๆ, ดิจิตอลมลัติมิเตอร์, ดิจิตอลออสซิลโลสโคป, 
อุปกรณ์ R, L, C ขนาดต่างๆ, ไอซี Op-Amp, ทรานซิสเตอร์, ไอซี 555  

หัวข้อการทดลอง 
การทดลองท่ี 1 ไดโอด, ซีเนอร์ไดโอด และ ไดโอดเปล่งแสง 
การทดลองท่ี 2 วงจรเรียงกระแส 
การทดลองท่ี 3 ทรานซิสเตอร์และการใชง้าน 
การทดลองท่ี 4 วงจรขยายสญัญาณขนาดเลก็ดว้ยทรานซิสเตอร์ 1 

การทดลองท่ี 5 วงจรขยายสญัญาณขนาดเลก็ดว้ยทรานซิสเตอร์ 2 
การทดลองท่ี 6 วงจร Comparator โดยใช ้Op-Amp 
การทดลองท่ี 7 วงจรขยายสญัญาณโดยใช ้Op-Amp 
การทดลองท่ี 8 วงจร Adder Amplifier 
การทดลองท่ี 9 วงจร Integrator, Differential Amplifier 
การทดลองท่ี 10 วงจร Active  Filter 

การทดลองท่ี 11 วงจร Schmitt trigger 
การทดลองท่ี 12 วงจร Square-wave generator 
การทดลองท่ี 13 วงจร Triangle-wave generator 
การทดลองท่ี 14 ไอซี Timer 555  
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Digital oscilloscope 

 
Analog oscilloscope 

 
Function generator 
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ชุดทดลองวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.1.2 ห้องปฏิบัตกิารดิจทิัลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) หอ้ง 5-215 
ปฏิบัตกิารดิจทิัล 
อุปกรณ์และชุดทดลองดิจทิัล ประกอบดว้ย ชุดทดลองดิจิทลั, ออสซิลโลสโคป, ไอซี

ลอจิกเกต, ตวัตา้นทาน, หลอด LED, IC Analog to Digital Converter, IC Digital TO Analog 
Converter, บอร์ดทดลอง PLD 

หัวข้อการทดลอง 
การทดลองท่ี 1 ลอจิกเกตพ้ืนฐาน (Basic Logic Gate) 
การทดลองท่ี 2 การวิเคราะห์วงจรดิจิทลั (Digital Circuit Analysis) 
การทดลองท่ี 3 การสงัเคราะห์วงจรดิจิทลั (Digital Circuit Synthesis) 
การทดลองท่ี 4 เกต NAND และ NOR 
การทดลองท่ี 5 ไอซีส าหรับวงจรคอมไบเนชัน่ (Function of Combinational Logic) 
การทดลองท่ี 6 แลตชแ์ละฟลิปฟลอป (Latch and Flip Flop) 
การทดลองท่ี 7 การเล่ือนรีจิสเตอร์ (Shift Register) 
การทดลองท่ี 8 วงจรนบัแบบไม่สอดคลอ้ง (Asynchronous Counter) 
การทดลองท่ี 9 การออกแบบวงจรซีเควนเชียล (Sequential Circuit Design) 
การทดลองท่ี 10 การแปลงสญัญาณ (Signal Converters) 
การทดลองท่ี 11 อุปกรณ์ลอจิกท่ีสามารถโปรแกรมได ้(PLD) 
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ชุดทดลองดิจิทลั 

 

ออสซิลโลสโคป 

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นการฝึกปฏิบติัวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้ง

ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ และยงัใช้เป็นห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบั

ระบบดิจิทลั (Digital Systems), ระบบสมองกลฝังตวั (Embedded System)  และ IoT 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ต่อ Internet LAN   20-25 ตวั 
Router ASUS         2 ตวั 
USB to RS 232 ISOLATION     10 ชุด  
ออสซิลโลสโคป 60 MHz               3 ตวั 
ดิจิตอลมลัติมิเตอร์                         10  ตวั 

เคร่ืองโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์        15 ตวั 
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แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง            15  ชุด 
แผงโปรโตบอร์ด      30  แผง 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง , สเตปเปอร์มอเตอร์, เซอร์โวมอเตอร์ 30 ตวั 

Relay module      10 ตวั 

ชุดทดลองและวสัดุ 

Hardware ประกอบดว้ย  

- MCS 51 พร้อม Programmer 

- Arduino UNO R3 พร้อม ชุด interface, 

- node MCU  Development Kit ส าหรับเรียนรู้ IoT 

- บอร์ดทดลอง PIC16F887, บอร์ดทดลอง dsPIC30F 

- บอร์ดทดลอง FPGA, CPLD, บอร์ดทดลอง DSP  

- ชุดทดลอง RF, ชุดทดลอง GPS 

- Sensor ตรวจจบัควนั,วดัความเอียง,จบัการเคล่ือนไหว,วดัระยะ 

- LED,7 segment, LCD, Capacitors, Resistors 

Software ประกอบดว้ย 
- Proteus ส าหรับท า  Simulation วงจร อิเลก็ทรอนิคส์ และ ระบบไมโครฯ 

- RAD51 ส าหรับ เขียนภาษา Assembly 

- Kiel ส าหรับเขียนภาษา C 

- Arduino IDE ส าหรับเขียนภาษา C, C++ 

- Quatus เขียนภาษา  VHDL 

หัวข้อการทดลองวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
1. การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Assembly และ การ Simulation  
2. การเขียนโปรแกรมทดสอบค าสัง่ต่างๆโดยใช ้Cross Assembler RAD51 
3. การเช่ือมต่อ output Driver, LED และการเขียนโปรแกรมทดสอบวงจร การใชเ้คร่ือง
โปรแกรม  

4. การเช่ือมต่อ input KEY BOARD, DIP SW, การเขียนโปรแกรมทดสอบวงจร  

5. การเช่ือมต่อ output 7 segment, LCD การเขียนโปรแกรมทดสอบวงจร  
6. การประยกุตใ์ช ้Timer/Counter  
7. การประยกุตใ์ช ้interrupt  
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8. การรับส่งขอ้มูลแบบอนุกรม  
9. การเช่ือมต่อ ADC/DAC  
10. การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C  

11. การเขียนโปรแกรมประยกุตก์ารเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอกดว้ยภาษา C  
โปรแกรมรับอินพุทแบบต่างๆ 

   โปรแกรมการประมวลผล  
   โปรแกรมแสดงผลและควาบคุมเอาทพ์ุท 

หัวข้อการทดลองและ mini project สนับสนุนวชิาระบบสมองกลฝังตวั 

MCS51  

เคร่ืองอ่านสลากยา  
เคร่ืองอ่านระหสั Password 
เคร่ืองนบัจ านวน 

Arduino 

อ่านอุณหภูมิและควบคุม LED  
ตวัตรวจจบัปริมาณแสง  
โปรแกรมควบคุมมอเตอร์แบบต่างๆ 
ควบคุมอุณหภูมิน ้ าโดยแผน่ Peltier 

Node MCU 

เคร่ือง scan สญัญาณ WiFi 
เคร่ืองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผา่น WI-FI (IoT) 

เคร่ืองอ่านค่าความช้ืนและอุณหภูมิผา่น Internet (IoT) 
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หอ้งปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 
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1.1.3 ห้องปฏิบัตกิารวงจรไฟฟ้า 
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) หอ้ง 5-221 
อุปกรณ์และชุดทดลอง ประกอบด้วย เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัและกระแสตรง 

เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ออสซิสโลสโคป (ดิจิตอล) ออสซิสโลสโคป (อนาลอ็ก) เคร่ืองวดั
โลจิก เคร่ืองก าเนิดสญัญาณ ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ อุปกรณ์ R, L, C ขนาดต่างๆ แผงโฟรโตบอร์ด 

หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 
การทดลองท่ี 1 ทฤษฎีเคร่ืองมือวดั การท างานและการน าไปใชง้านของเคร่ืองมือวดั 
การทดลองท่ี 2 Ohm’s Law 
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การทดลองท่ี 3 KCL, KVL, Series&Parallel Circuit, Voltage&Current Divider  
การทดลองท่ี 4 KCL, Nodal Analysis  
การทดลองท่ี 5 KVL, Mesh Analysis  

การทดลองท่ี 6 Superposition  
การทดลองท่ี 7 Thevinin and Max Power Transfer Theorem 
การทดลองท่ี 8 การท างานและการน าไปใชง้านของออสซิลโลสโคป  
การทดลองท่ี 9 Operation Amplifier  
การทดลองท่ี 10 RC Complete Response  

 

 
Analog oscilloscope 

 
Digital oscilloscope 
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Function generator 

 
Power supply 
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Protoboard 

 
Digital multimeter 
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1.1.4 ห้องปฏิบัตกิารเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) หอ้ง 5-219 
อุปกรณ์และชุดทดลอง  

  ชุดทดลองหมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส,  
  โหลด 1 เฟส และ 3 เฟส,  
  DC Generator, DC Compound Generator, DC Motor, DC Compound Motor,  

  3 Phase Induction Motor, 3 Phase Wound Rotor Motor 
  3 phase Synchronous Motor, 3 Phase Synchronous Generator 
  เคร่ืองมือวดัแรงดนั กระแส และก าลงัไฟฟ้า 
  Rheostat ขนาดต่างๆ 
  เคร่ืองมือวดัความเร็วรอบ และเคร่ืองวดัแรงบิด 

หัวข้อการทดลอง  
การทดลองท่ี 1 DC Shunt Motor  
การทดลองท่ี 2 DC Series Motor 
การทดลองท่ี 3 3 phase Squirrel Cage Induction Motor 
การทดลองท่ี 4 3 phase Wound Rotor Motor 

การทดลองท่ี 5 3 phase Synchronous Generator 
การทดลองท่ี 6 3 phase Synchronous Motor 
การทดลองท่ี 7 DC Compound Generator 
การทดลองท่ี 8 DC Compound Motor 
การทดลองท่ี 9 Equivalent Circuit of Transformer 
การทดลองท่ี 10 3 Phase Transformer Banking 
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Squirrel Cage Induction Motor Testing Set 

 

 
DC Machine Testing Set 
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Synchronous Machine Testing set 

 

 
DC Generator Testing set 
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Wound Rotor Motor Testing set 

1.1.5 ห้องปฏิบัตกิารไฟฟ้าก าลงั 
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) หอ้ง 5-219 
อุปกรณ์และชุดทดลอง ประกอบดว้ย ชุดทดลอง Control Rectifier แบบ 1 เฟส และ 3 

เฟส, ชุดทดลอง Converter, ชุดทดลอง Chopper, ชุดทดลอง Boost/Buck Regulator, ชุด
ทดลอง Inverter 3 เฟส, ชุดจ  าลองระบบสายส่ง, ชุดควบคุมระบบป้อนกลบั, ชุดควบคุม
ระดบั, Programmable Logic Control  

หัวข้อการทดลอง 
การทดลองท่ี 1 ก าลงัไฟฟ้า 1 เฟส 
การทดลองท่ี 2 ก าลงัไฟฟ้า 3 เฟส 
การทดลองท่ี 3 สายส่งระยะใกล ้
การทดลองท่ี 4 สายส่งระยะปานกลางและระยะไกล 
การทดลองท่ี 5 Single Phase Half-Wave Controlled Rectifier 

การทดลองท่ี 6  Single Phase Full-Wave Controlled Rectifier 
การทดลองท่ี 7 AC Voltage Controllers 
การทดลองท่ี 8  Position and Speed Control System 
การทดลองท่ี 9 Level Control 
การทดลองท่ี 10 Programmable Logic Control 
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   การทดลองสาธิต 

1. ทดลอง Converter  
2. ชุดทดลอง Chopper  
3. ชุดทดลอง Boost/Buck Regulator  
4. ชุดทดลอง Inverter 
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1.1.6 ห้องปฏิบัตกิารโทรคมนาคม 
สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) หอ้ง 5-241 
อุปกรณ์และชุดทดลอง  

- เคร่ืองวิเคราะห์โครงข่าย  
- สายอากาศฮอร์น  
- เคร่ืองวิเคราะห์ความถ่ี  
- เคร่ืองก าเนิดความถ่ี  
- แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  
- เคร่ืองออสซิลโลสโคป  
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- ดิจิตอลมลัติมิเตอร์  
- อุปกรณ์สวิตช ์เราทเ์ตอร์ และแอคเซสพอยน์ 
- อุปกรณ์ IP-PBX 
- โทรศพัทแ์อนะลอ็ก โทรศพัทไ์อพี 
- ชุดวดัแบบรูปการแผพ่ลงังานสายอากาศ  
- ชุดทดลอง Analog communication system  
- ชุดทดลอง Digital communication system  
- ชุดทดลองไมโครเวฟ  
- ชุดทดลอง Fiber optic 

หัวข้อการทดลอง 
ระบบการส่ือสารแอนะลอ็ก 

    การทดลองท่ี 1  Second Order Filters     

การทดลองท่ี 2  RF Oscillators   
การทดลองท่ี 3  AF Modulator       

 การทดลองท่ี 4  AM Demodulator      
 การทดลองท่ี 5  FM Modulator 

    การทดลองท่ี 6  FM Demodulator  

ระบบการส่ือสารไมโครเวฟ 

    การทดลองท่ี 1  การเกิดเรโซแนนซแ์ละความยาวคล่ืนในท่อน าคล่ืน  
    การทดลองท่ี 2  Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)   

    การทดลองท่ี 3  สายอากาศปากแตร(horn antenna)    
    การทดลองท่ี 4 Directional Coupler     
    การทดลองท่ี 5  Microwave Transmission  

ระบบการส่ือสารดิจติอล 

     การทดลองท่ี 1  Line Code Encoder     
   การทดลองท่ี 2   Line Code Decoder     
                การทดลองท่ี 3   PCM Modulator      
   การทดลองท่ี 4   PCM Demodulator      

                การทดลองท่ี 5   PSK Modulator       
      การทดลองท่ี 6   PSK Demodulator 



วิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้าก าลงั)  84 
 

ระบบการส่ือสารด้วยแสง 

 การทดลองท่ี 1  เคเบ้ิลใยแกว้น าแสงและใยแกว้น าแสง 
 การทดลองท่ี 2  สถานีส่งของเสน้ใยแกว้น าแสง 
 การทดลองท่ี 3  สถานีรับของเสน้ใยแกว้น าแสง 
 การทดลองท่ี 4  ระบบใยแกว้น าแสง/ระบบการส่ือสารใยแกว้น าแสง 
 การทดลองท่ี 5  การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ระบบโครงข่าย 

     การทดลองท่ี 1  การติดตั้งอุปกรณ์โทรศพัทใ์นระบบ VoIP 
     การทดลองท่ี 2  โพรโตคอล SIP 

     การทดลองท่ี 3  ความปลอดภยัในการส่ือสารแบบ VoIP 
 
 

 
ชุดทดลองระบบการส่ือสารแอนะลอ็ก 
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เคร่ืองวิเคราะห์โครงข่าย เคร่ืองวิเคราะห์ความถ่ีและเคร่ืองก าเนิดความถ่ี 

 

 
สายอากาศปากแตรและชุดการวดัแบบรูปการแผก่ระจายคล่ืน 
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ชุดทดลองการส่งคล่ืนไมโครเวฟ 

 

 
ชุดทดลองระบบการส่ือสารดิจิตอล 
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ชุดทดลองระบบการส่ือสารดว้ยแสง 

 

 

สวิตช ์เราทเ์ตอร์ และ แอคเซสพอยน์ 
 

1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

- Proteus ส าหรับท า  Simulation วงจร อิเลก็ทรอนิคส์ และ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

- RAD51 ส าหรับ เขียนภาษา Assembly 

- Kiel ส าหรับเขียนภาษา C 

- Arduino IDE ส าหรับเขียนภาษา C, C++ 

- Quatus เขียนภาษา  VHDL 
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2. แหล่งบริการข้อมูลทางวชิาการ  

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สรุปจาํนวนทรัพยากรสารเทศทั้งหมดที่มอียู่ในสํานักหอสมุด 
ประจาํปีการศึกษา 2562 

สรุปยอด ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 
ลําดับ

ที ่ ประเภท ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ จํานวนรวม 
1 หนงัสือ        109,343                64,043   173,386 เล่ม  
2 วารสาร 486 125 611 ช่ือเร่ือง 
3 หนงัสือพิมพ ์ 4 1 5 ช่ือเร่ือง 
4 ส่ือโสตทศัน์          14,914                    9,429  24,342  รายการ 
5 เอกสารจดหมายเหตุ 9,900   9,900  รายการ 
6 ฐานขอ้มูล eBook Collection 698                   7,885   8,583 ช่ือเร่ือง  
  (EBSCOhost) และ RSU Library eBook       

7 ฐานขอ้มูล Wiley-Online Library                     1,500  1,500  ช่ือเร่ือง 

8 ฐานขอ้มูล Science Direct   14,000,000  14,000,000 บทความ  
9 ฐานขอ้มูล IEEE/IEL   5,113,216 5,113,216 รายการ 

10 ฐานขอ้มูล Business Source Complete   2,900 2,900  ช่ือเร่ือง 
11 ฐานขอ้มูล Education Research Complete  3,800 3,800 ช่ือเร่ือง 
12 ฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation &   2,170,000  2,170,000 ช่ือเร่ือง 
  Theses (PQDT)       

13 ฐานขอ้มูล Matichon e-library 14,424,222   14,424,222 ระเบียน 
14 ฐานขอ้มูล ThaiLIS 537,577   537,577 รายการ 
15 ฐานขอ้มูล CINAHL Plus with Full Text   770 770 ช่ือเร่ือง 
16 ฐานขอ้มูล EBSCO Discovery Service   6,132,000 6,132,000 รายการ 
17 ฐานขอ้มูล BioMed Central   300,000 300,000 รายการ 
18 ฐานขอ้มูล Access Pharmacy   78 78 ช่ือเร่ือง 
19 ฐานขอ้มูล Scopus   41,154 41,154 รายการ 
  รวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด       15,097,144         27,846,901         42,944,045  
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วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 หนงัสือ     173,386     เล่ม ภาษาไทย 109,343  เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ   64,043  เล่ม 
 วารสาร       611      ช่ือเร่ือง ภาษาไทย        486 ช่ือเร่ือง 
  ภาษาต่างประเทศ        125 ช่ือเร่ือง 
 หนงัสือพิมพ ์   5  ช่ือเร่ือง ภาษาไทย   4 ช่ือเร่ือง 
  ภาษาต่างประเทศ  1 ช่ือเร่ือง 
 ส่ือโสตทศัน์    24,342  รายการ ภาษาไทย 14,914 รายการ 
  ภาษาต่างประเทศ   9,429  รายการ 
 

          จาํนวนรายการที่สืบค้นได้ของฐานข้อมูลออนไลน์ทีจ่ดัหา ประจาํปีการศึกษา 2562 

สรุป ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ลําดับ ประเภท จํานวน 

1 ฐานขอ้มูล eBooks Collection (EBSCOhost) และ RSU Library eBook 8,583       ช่ือเร่ือง 

2 ฐานขอ้มูล Wiley –Online Library 1,500     ช่ือเร่ือง 

3 ฐานขอ้มูล Science Direct  14,000,000  บทความ 

4 ฐานขอ้มูล IEEE/IEL 5,113,216  รายการ 

5 ฐานขอ้มูล Business Source Complete                2,900     ช่ือเร่ือง 

6 ฐานขอ้มูล Education Research Complete 3,800     ช่ือเร่ือง 

7 ฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 2,170,000    รายการ 

8 ฐานขอ้มูล Matichon e-library 14,424,222    ระเบียน 

9 ฐานขอ้มูล ThaiLIS 537,577     รายการ 

10 ฐานขอ้มูล CINAHL Plus with Full Text 770     ช่ือเร่ือง 

11 ฐานขอ้มูล EBSCO Discovery Service (EDS) 6,132,000 รายการ 

12 ฐานขอ้มูล BioMed Central 300,000 รายการ 

13 ฐานขอ้มูล Scopus 41,154 รายการ 

14 ฐานขอ้มูล Access Pharmacy 78 ช่ือเร่ือง 

  รวมทั้งหมด 42,735,800 รายการ 
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2.2. ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

   ส านกัหอสมุดจดัใหมี้บริการต่างๆ เพ่ืออ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชด้งัน้ี 
บริการยมื-คืน 

       ผูท่ี้ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัและติดต่อขอยืมดว้ย
ตนเองทุกคร้ัง โดยสามารถติดต่อขอยมืหนงัสือ/ ปริญญานิพนธ/์ งานวิจยัไดท่ี้เคาน์เตอร์ชั้น 3 และขอยืมส่ือ
โสตทศัน์ไดท่ี้เคาน์เตอร์ชั้น 2 
      บริการยมือตัโนมติัดว้ยตนเอง (Self-Check Service) 
       บริการยมืหนงัสือดว้ยตนเอง หรือ Self Check โดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
ทนัสมยัท่ีสุดในขณะน้ี เพ่ืออ  านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้ห้สามารถยืมหนงัสือไดด้ว้ยตนเอง พร้อมพิมพส์ลิ
ปการยืมเป็นหลกัฐานโดยไม่ตอ้งติดต่อขอยืมกบัเจา้หน้าท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จุดท่ีให้บริการยืมดว้ย
ตนเองตั้งอยูท่ี่บริเวณใกลท้างเขา้-ออก ภายในหอ้งอ่านหนงัสือชั้น 3 
       บริการรับคืนอตัโนมติัดว้ยตนเอง (Automatic Book Return) 
       เป็นบริการเพื่ออ  านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชท่ี้ตอ้งการคืนหนงัสือ แมใ้นเวลาท่ีหอ้งสมุด
ปิดท าการ ระบบจะท าการรับคืนพร้อมบันทึกรายการรับคืนของผูคื้นให้โดยอตัโนมติั ตู้รับคืนหนังสือ
อตัโนมติัติดตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ทางข้ึนอาคารหอสมุด (มีลกัษณะคลา้ยตู้ ATM) อ านวยความสะดวกให้
ผูใ้ชบ้ริการ สามารถคืนหนงัสือไดต้ลอดเวลา 7 วนั 24 ชัว่โมง 
      บริการหนงัสือส ารอง 
      เป็นหนังสือท่ีอาจารยผ์ูส้อนแจ้งความจ านงขอให้ส านักหอสมุดจดัท าเป็นหนงัสือส ารอง 
แยกไวต่้างหากจากหนังสือทัว่ไป เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถใชห้นังสือไดท้ัว่ถึงกนั 
สามารถติดต่อขอยมืไดท่ี้เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 
      บริการจองหนงัสือ 
      กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการใชห้นงัสือ หรือส่ือโสตทศัน์ท่ีมีผูอ่ื้นยมืไป สามารถท าการจองไดด้ว้ย
ตนเองผา่นทางหนา้จอ Web Pac ของส านกัหอสมุด หรือติดต่อขอจองไดท่ี้เคาน์เตอร์บริการยมื-คืนชั้น 3 
      บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 
      บริการใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้ชใ้นเร่ืองต่างๆ เช่น วิธีการสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารนเทศ 
(Web Pac) การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ต่างๆ การคน้หาหนงัสือตามชั้น การใชห้นงัสืออา้งอิง ใหค้  าแนะน าใน
การคน้ควา้ขอ้มูล เพื่อท ารายงาน งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ แนะน าขอ้มูล แหล่งสารนิเทศให้ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้สามารถติดต่อบรรณารักษบ์ริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ ท่ีชั้น 3 หรือสอบถามทาง
โทรศพัท ์ไดท่ี้ 0-2997-2222 ต่อ 3455  สอบถามทางอีเมลท่ี์ library@rsu.ac.th  หรือ สอบถามทาง Facebook  
ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 
      บริการยมืระหว่างหอ้งสมุด 
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      ผู ้ใช้สามารถยืมหนัง สือ  ห รือ ส่ิง พิมพ์ ท่ี ไ ม่ มี ในส านักหอสมุดจากห้อ ง สมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/รัฐ หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอนุญาต โดยแจ้งความจ านงและกรอก
แบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดไดท่ี้เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 3 บรรณารักษ์จะเป็นผูอ้อกใบยืม
ระหว่างหอ้งสมุด เพ่ือใหผู้ใ้ชน้ าไปติดต่อขอยมืหนงัสือหรือส่ิงพิมพท่ี์หอ้งสมุดนั้นๆ โดยผูใ้ชต้อ้งแสดงบตัร
ประจ าตวัเม่ือมาขอใชบ้ริการทุกคร้ัง 
      บริการยมืระหว่างหอ้งสมุดเครือข่ายความร่วมมือ TU-ThaiPul 
      บริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL เป็นความร่วมมือในการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด (Resource sharing)  ร่วมกันของห้องสมุดมหาวิทยาลยั 8  แห่ง  
ไดแ้ก่   ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัรังสิต  ส านักหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้มหาวิทยาลยักรุงเทพ ส านัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ศูนยเ์รียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ส านกัหอสมุด
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ผูใ้ชส้ามารถ
ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุดทั้ง 8  แห่งไดท่ี้  ผ่านเว็บไซต์ส านักหอสมุด http://library.rsu.ac.th  เลือกท่ี 
TU-THAIPUL 
       บริการส าเนาบทความระหว่างหอ้งสมุด 
       เป็นบริการติดต่อขอส าเนาบทความในวารสารจากหอ้งสมุดอ่ืนๆ กรณีท่ีส านกัหอสมุดไม่มี
วารสารเล่มท่ีตอ้งการ โดยส านกัหอสมุดจะตรวจสอบรายการท่ีผูข้อใชต้อ้งการว่ามีให้บริการท่ีหอ้งสมุดใด 
และจะติดต่อด าเนินการขอส าเนาบทความนั้นๆ ให้ โดยทางผูใ้ช้จะต้องเสียค่าบริการในการถ่ายส าเนา
บทความตามราคาค่าด าเนินการของห้อสมุดนั้นๆ ผูใ้ช้จะได้รับบทความท่ีตอ้งการภายใน 1-2 สัปดาห์ 
สามารถติดต่อขอใชบ้ริการไดท่ี้บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ ชั้น 3 โทร 3455 
       บริการสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากรหอ้งสมุดจาก Web Pac 
       เป็นบริการสืบคน้รายการทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัรังสิตดว้ย
ระบบออนไลน์ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถคน้ขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่  หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ บทความ 
วารสาร งานวิจยั และส่ือโสตทศัน์   สามารถสืบคน้ไดท่ี้ http://library.rsu.ac.th 
       บริการหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 
       ส านักหอสมุดมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ี
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  ผูใ้ช้สามารถสืบค้นได้ท่ี http://library.rsu.ac.th และเลือกฐานข้อมูล e-book 
นอกจากน้ียงัมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ RSU Library e-book ท่ีผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดหนังสืออ่าน
บนคอมพิวเตอร์พีซี และอุปกรณ์พกพา ซ่ึงมีต ารา หนังสือ งานวิจยั วิทยานิพนธ์และเอกสารส่ิงพิมพข์อง
มหาวิทยาลยั ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลด application ท่ีช่ือว่า RSU Library (ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด)์ หรือ 
RSU Library e-book (ระบบปฏิบติัการ ios) ท าใหส้ามารถยมืหนงัสือไวอ่้านบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตวั
ได ้

http://library.rsu.ac.th/
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      บริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 
      ส านกัหอสมุด บอกรับเป็นสมาชิกฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆ ไดแ้ก่  Scopus, Science Direct, 
Wiley Online Library, Business Source Complete, Education Research Complete, IEEE Explore,  Access 
Pharmacy,  Bio Med Central, CINAHL Plus with Full Text, Corpus, Micromedex, ProQuest Dissertation & 
Thesis (PQDT), ฐานข้อมูลมติชน  และฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)  สามารถสืบค้นได้ท่ี 
http://library.rsu.ac.th 
      บริการหนงัสือพระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระเทพฯ 
      ให้บริการหนงัสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ และหนังสือท่ีเก่ียวกบัราชวงศจ์กัรี 
โดยเปิดบริการท่ีชั้น 6 ใหบ้ริการเวลา 08.30-16.30 น. 
      บริการงานปริญญานิพนธ ์/ วิทยานิพนธ ์
      ให้บริการงานปริญญานิพนธ์ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ทั้งของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษา โดยสามารถยมืออกได ้เปิดบริการท่ีชั้น 6 ใหบ้ริการเวลา 08.30-16.30 น. 
      บริการส่ือโสตทศัน์ 
      ส านกัหอสมุดใหบ้ริการส่ือโสตทศัน์ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ วีดีทศัน์  แถบบนัทึกเสียง แผนท่ี  
ซีดี ชุดการสอน โดยจดัใหมี้บริการยมืออกไปใชไ้ดท้ั้งภายในภายนอกส านกัหอสมุด  ติดต่อขอใชบ้ริการ ได้
ท่ีหอ้งบริการส่ือโสตทศัน์ชั้น 2  เปิดใหบ้ริการเวลา 8.30-16.30 น. 
       บริการ Internet 
       เปิดให้บริการแก่อาจารย ์ เจา้หน้าท่ี  และนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเท่านั้น ผูใ้ชส้ามารถ
ติดต่อขอใชบ้ริการท่ี ชั้น 2 หอ้งบริการส่ือโสตทศัน์ 
       บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัรังสิต 
       หอจดหมายเหตุไดร้วบรวมเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อความสะดวกใน
การศึกษาคน้ควา้ประวติัความเป็นมาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัท่ีน่าสนใจ  สามารถสืบคน้ไดท่ี้ 
http://library.rsu.ac.th 
       บริการมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 
       เป็นการให้บริการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศในรูปส่ือส่ิงพิมพ์และซีดี เก่ียวกับความรู้
ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน และการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษา คณาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชนทัว่ไป โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการจดัตั้งมุมความรู้ตลาด
ทุน (SET Corner) สามารถติดต่อใชบ้ริการไดท่ี้ชั้น 3 
      บริการมุมสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs Corner) 
      ให้บริการขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัข่าวสารความรู้เร่ืองธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 
และผูป้ระกอบการในสาขาต่างๆ การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การคา้ และการ

http://library.rsu.ac.th/
http://library.rsu.ac.th/
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บริการรายงานขอ้มูลและผลงานต่างๆ จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีมีต่อ SMEs สามารถใชบ้ริการไดท่ี้ชั้น 3    
       บริการหนงัสือใหม่ประจ าสปัดาห์ 
       หนงัสือใหม่ประจ าสปัดาห์ จะถูกน ามาจดัแสดงไวท่ี้ชั้นแสดงหนงัสือใหม่ ชั้น 3 และชั้น 4 
โดยจดัแยกตามสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลงัจากนั้น จะน าข้ึนชั้นหนังสือเพ่ือให้บริการยืมได้
ตามปกติ 
      บริการถ่ายเอกสาร 
      ส านักหอสมุดไดจ้ดัให้มีบริการถ่ายเอกสารท่ีบริเวณชั้น 3 ผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการไดต้าม
เวลาท าการของส านกัหอสมุด 
      บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะวิชา 
       บริการรวบรวมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศจากฐานขอ้มูลต่างๆ ของส านักหอสมุดใน
สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงตามความตอ้งการส าหรับอาจารย ์ โดยสามารถติดต่อขอใชบ้ริการไดท่ี้บรรณารักษต์อบ
ค าถามและช่วยการคน้ควา้ ชั้น 3 โทร.3455 
      บริการส่งเสริมการใช ้
      การแนะน าผูใ้ช้ให้สามารถใช้บริการประเภทต่างๆ รวมทั้ งทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ส านกัหอสมุดมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การปฐมนิเทศแนะน า  การใชห้อ้งสมุด ซ่ึงจดัทุกภาคการศึกษา 
การสอนการคน้ควา้ขอ้มูล  อบรมการใชฐ้านขอ้มูลเพื่อการวิจยั    การจดันิทรรศการเน่ืองในวาระต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม ตลอดจนการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
       บริการหอ้งอ่าน Study Room 
       ส านักหอสมุด  เปิดให้บริการห้องอ่าน Study  Room บริเวณชั้น 1  ขา้งริมสระน ้ า   เพ่ือใช้
เป็นสถานท่ีส าหรับทบทวนการเรียน  จุท่ีนั่งไดป้ระมาณ 150  ท่ีนั่ง  สามารถใชบ้ริการไดทุ้กวนัตั้งแต่เวลา 
8.30-24.00  น.  ส าหรับภาคการศึกษา S  จะเปิดให้บริการเวลา 8.30-21.00  น. หรือตามประกาศ
ส านกัหอสมุด 
       บริการส าหรับศูนยบ์ณัฑิตศึกษา 
       ส านักหอสมุด ได้จัดบริการห้องสมุดส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีศูนยศ์ึกษา
วิภาวดี  อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเรียนการสอนหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศจะประกอบไปดว้ย  หนังสือ  ต  ารา  หนังสืออา้งอิง  วารสาร  เอกสาร  
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ส่ือโสตทศัน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างพร้อมมูล รวมทั้งฐานขอ้มูลออนไลน์
ต่างๆ มีบรรณารักษป์ระจ าเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน า  และบริการช่วยการคน้ควา้ 
      บริการมมุกาแฟ 
      ส านักหอสมุด เปิดให้บริการมุมกาแฟ เพื่ออ  านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชไ้ดม้ีอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืมรับประทาน โดยจดับริการบริเวณลานพกัสายตาชั้น 2 อาคารหอสมุด  
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3. การประกนัคุณภาพการศึกษา 

รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ภาคผนวก 5) 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนงัสือท่ีสภาสถาบนัการศึกษาอนุมติัหลกัสูตร  
ภาคผนวก 2  รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) ฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการอนุมติัจากสภา

สถาบนัการศึกษา  
ภาคผนวก 3  แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวิชาท่ีขอเทียบองคค์วามรู้)  
ภาคผนวก 4  คู่มือปฏิบติัการท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 5  รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

 


