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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration)  
ของสถาบนัการศกึษา 

 
 

สำหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชพี
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สารบัญ 
 

สวน
ที ่1 

หลักสูตร 
1.  ชื่อหลักสูตร         1 
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา       1 
3.  วชิาเอก/แขนงวิชา        1 
4.  ปรชัญาและวัตถุประสงคของหลักสตูร      1 
5.  ระบบการจัดการศึกษา        2 
6.  แผนการศกึษา         2 
7.  การเทียบโอน/ยกเวนรายวชิา       9 
8.  สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร   9 
9.  ชือ่ผูรบัรอง/อนุมัติขอมูล       10 
10. ชือ่ผูรบัผดิชอบ/ผปู ระสานงานหลักสูตร      10
  สวน

ที ่2 
นสิิต/นักศึกษา 

1.  คุณสมบัติของผูเขาศกึษา       10 
2.  แผนการรบันักศึกษาในระยะ 5 ปี       11 
3.  คุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค      11 
4.  มาตรฐานผลการเรียนรู        13 

สวน
ที ่3 

คณาจารย 
1.  ประธานหลักสูตร        16 
2.  อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร       16 
3.  อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวชิา     16 
4.  บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวชิาปฏบัิตกิาร     17 
5.  อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา     17 
6.  แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป     17 

สวน
ที ่4 

รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
1.  ตารางแจกแจงรายวชิาเทียบกับองคความรูทีส่ภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 19 
2.  ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู      26

สวน
ที ่5 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคณุภาพการศกึษา 
1.  หองปฏิบัติการ        31 
2.  แหลงบรกิารขอมูลทางวชิาการ       57 
3.  การประกันคุณภาพการศึกษา       63 

สวน
ที ่6 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1   เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบนั การศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
ภาคผนวก 2   รายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) ฉบบัสมบูรณที่ผานการอนุมตัิ 

จากสภาสถาบนั การศกึษา 
ภาคผนวก 3   แผนการสอน (มคอ.3) 
ภาคผนวก 4   คูมือปฏบิตัิการที่ใชในการเรียนการสอน 
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คำรับรองตนเอง  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 
 

 

ชือ่สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลย ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากำลัง)  
ปการศึกษาที่รับรองปริญญา 2565-2568 

 

 

สวนที ่1 
หลักสูตร 

 

1. ชือ่หลักสูตร 
ชือ่ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ชือ่ภาษาองักฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  
 

 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
ชือ่ยอภาษาไทย : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

         ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
         ชื่อยอภาษาองักฤษ : B.Eng.(Electrical Engineering) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : วิศวกรรมไฟฟา  
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : Electrical Engineering 

 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ความรู คูคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรม พัฒนาทองถิ่น ดวยวศิวกรรมอยางยั่งยืน 
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีวัตถุประสงคผลิตบัณฑิตเพ่ือประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมไฟฟา ใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้ 
4.2.1 มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน โดยสามารถประยกุตงานทางดานวิศวกรรมเขากับทองถ่ินเพื่อแกปญหาได 
4.2.2 วิเคราะห สังเคราะห ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบงานในวิชาชีพ ใหตอบสนอง

ตอความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
4.2.3 ความเปนผูนำและปลูกฝงใหมีมนุษยสัมพันธ สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย รูจักบทบาท

หนาที่และมีความรบัผิดชอบในการทำงานตามที่ไดมอบหมาย 
4.2.4 สามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานวิศวกรรม

พัฒนาตอยอด ถายทอดความรู ดูแลและบำรุงรักษา ตลอดจนประยกุตวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 



- 2 - 

 

4.2.5 มีทกัษะในการปฏิบัติงาน สามารถใชเครื่องมอืวัดพื้นฐานไดอยางถูกตอง และแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานวิศวกรรมไฟฟา ตลอดจนการประสานงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4.2.6 มีจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอหนาที่ สังคม สิ่งแวดลอมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพรายละเอียดของวัตถุประสงค 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษา แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา 

ไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจจัดใหมีภาคฤดูรอน โดยกำหนดระยะเวลาไมนอยกวา 8 สปัดาห 
5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 อาจจัดใหมีภาคฤดูรอน โดยกำหนดระยะเวลา  
ไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาและจำนวนหนวยกิต ใหมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกต ิ

5.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 

 

6. แผนการศึกษา 
 
แผนการศึกษาที ่1 : แผนการศึกษาฝกึงาน (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชือ่วชิา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
EE21101 คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 1 3(3-0-6) 
EE21110 ฟสิกสทางวศิวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
EE21111 ปฏิบัติการฟสกิสทางวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 
EE22103 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
EE22210 เขียนแบบทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 17 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
CH01107 เคมสีำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
CH01108 การปฏบิตัิการเคมสีำหรับวิศวกร 1(0-3-6) 
EE21102 คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 2 3(3-0-6) 
EE22104 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
EE22105 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22211 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-2) 
EE24460 การอบรมบมเพาะผูประกอบการ 3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 6 
EE22205 อิเล็กทรอนิกสทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
EE22208 วัสดุทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 
EE22209 กลศาสตรทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 
EE22212 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา 3(3-0-6) 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 21 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
EE22207 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22308 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
EE22309 เครือ่งจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22310 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-2) 
EE23412 ความปลอดภัยทางไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 19 
 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 
EE23314 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 3(2-5-5) 
EE23317 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
EE23318 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 
EE24328 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 3(2-2-5) 
EE24461 การบริหารคณุภาพงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 6 
EE25301 โครงงานวศิวกรรม 1 1(0-3-2) 
EE23409 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(2-2-5) 
EE23410 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 
EE24329 เทคโนโลยีแอลอีดีและการประยุกต 3(2-2-5) 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 19 
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ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE23310 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
EE25401 โครงงานวศิวกรรม 2 3(2-2-5) 
EE23411 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
EE24450 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-2-5) 
EE24456 วิศวกรรมแสงสวาง 3(2-2-5) 
EE24453 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 
EE24455 ตัวตรวจรูและตัวปรับสถานะ 3(2-2-5) 

รวม 21 
 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE25402 ฝกงานทางวศิวกรรมไฟฟา 3(350) 

รวม 3 
 
 

แผนการศึกษาที ่2 : แผนการศึกษาสหกจิศกึษา (ผูสำเร็จการศกึษาระดบั ม.6) 
 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 6 
EE21101 คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 1 3(3-0-6) 
EE21110 ฟสิกสทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
EE21111 ปฏิบัติการฟสิกสทางวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 
EE22103 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
EE22210 เขียนแบบทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 17 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 
CH01107 เคมสีำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
CH01108 การปฏิบัติการเคมีสำหรบัวิศวกร 1(0-3-6) 
EE21102 คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 2 3(3-0-6) 
EE22104 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
EE22105 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22211 ปฏบิัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-2) 
EE24460 การอบรมบมเพาะผูประกอบการ 3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
EE22205 อิเล็กทรอนิกสทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
EE22208 วัสดุทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 
EE22209 กลศาสตรทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 
EE22212 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา 3(3-0-6) 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวชิาเลือกเสร ี 3 

รวม 21 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
EE22207 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22308 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
EE22309 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22310 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-2) 
EE23412 ความปลอดภัยทางไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 19 
 
ปการศกึษาท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 3 
EE23314 อิเลก็ทรอนิกสกำลัง 3(2-2-5) 
EE23317 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
EE23318 การขบัเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 
EE24328 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 3(2-2-5) 
EE24461 การบริหารคณุภาพงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 6 
EE23409 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(2-2-5) 
EE23410 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 
EE24329 เทคโนโลยีแอลอีดีและการประยุกต 3(2-2-5) 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 18 
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ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชือ่วชิา หนวยกิต 
EE23310 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
EE23411 พลังงานหมุนเวยีน 3(3-0-6) 
EE25403 การเตรยีมความพรอมสหกิจศกึษา 1(0-3-2) 
EE24450 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-2-5) 
EE24456 วิศวกรรมแสงสวาง 3(2-2-5) 
EE24453 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 
EE24455 ตัวตรวจรูและตัวปรบัสถานะ 3(2-2-5) 

รวม 19 
 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE25404 สหกิจศกึษา 6(640) 

รวม 6 
 
 

แผนการศึกษาที ่3 : แผนการศึกษาฝกึงาน (ผูสำเร็จการศึกษาระดบั ปวส.)  
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชือ่วชิา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 
EE21101 คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 1 3(3-0-6) 
EE21110 ฟสิกสทางวศิวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
EE21111 ปฏิบัติการฟสกิสทางวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 
EE22103 ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรม 1(0-3-2) 
EE22210 เขียนแบบทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 20 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
CH01107 เคมสีำหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 
CH01108 การปฏิบัติการเคมสีำหรับวิศวกร 1(0-3-6) 
EE21102 คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 2 3(3-0-6) 
EE22104 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
EE22105 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22211 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-2) 
EE24460 การอบรมบมเพาะผูประกอบการ 3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE22205 อิเล็กทรอนิกสทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
EE22208 วัสดุทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 
EE22209 กลศาสตรทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 
EE22212 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22207 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22308 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
EE23412 ความปลอดภัยทางไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 21 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE22309 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22310 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-2) 
EE23314 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 3(2-5-5) 
EE23317 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
EE23318 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 
EE23409 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(2-2-5) 
EE23410 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 19 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE25402 ฝกงานทางวศิวกรรมไฟฟา 3(350) 

รวม 3 
 
 ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE23310 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
EE23411 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
EE24328 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 3(2-2-5) 
EE24450 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-2-5) 
EE24456 วิศวกรรมแสงสวาง 3(2-2-5) 
EE24453 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 
EE25301 โครงงานวศิวกรรม 1 1(0-3-2) 

รวม 19 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE24329   เทคโนโลยีแอลอีดีและการประยุกต 3(2-2-5) 
EE24455   ตัวตรวจรูและตัวปรับสถานะ 3(2-2-5) 
EE24460   การอบรมบมเพาะผูประกอบการ 3(3-0-6) 
EE25401   โครงงานวศิวกรรม 2 3(2-2-5) 

รวม 12 
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แผนการศึกษาที ่4 : แผนการศึกษาสหกจิศกึษา (ผูสำเร็จการศกึษาระดบั ปวส.)  
 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 
EE21101 คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 1 3(3-0-6) 
EE21110 ฟสกิสทางวศิวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
EE21111 ปฏิบัติการฟสกิสทางวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 
EE22103 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
EE22210 เขียนแบบทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 20 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
xxxxxxx เลือกเรยีนในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 
CH01107 เคมสีำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
CH01108 การปฏิบัติการเคมสีำหรับวิศวกร 1(0-3-6) 
EE21102 คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 2 3(3-0-6) 
EE22104 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
EE22105 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22211 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-2) 
EE24460 การอบรมบมเพาะผูประกอบการ 3(3-0-6) 

รวม 20 
 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE22205 อิเล็กทรอนกิสทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
EE22208 วัสดุทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 
EE22209 กลศาสตรทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 
EE22212 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22207 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22308 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
EE23412 ความปลอดภัยทางไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 21 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE22309 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
EE22310 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-2) 
EE23314 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 3(2-5-5) 
EE23317 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
EE23318 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 
EE23409 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(2-2-5) 
EE23410 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 19 
 



- 9 - 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE23310 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
EE23411 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
EE24328 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 3(2-2-5) 
EE24450 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-2-5) 
EE24456 วิศวกรรมแสงสวาง 3(2-2-5) 
EE24453 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5) 
EE25403 การเตรยีมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 

รวม 19 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE24329   เทคโนโลยีแอลอีดีและการประยุกต 3(2-2-5) 
EE24455   ตัวตรวจรูและตัวปรับสถานะ 3(2-2-5) 
EE24460   การอบรมบมเพาะผูประกอบการ 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EE25404 สหกิจศึกษา 6(640) 

รวม 6 
 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

    หลกัเกณฑการเทียบโอน/ยกเวนรายวชิาสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หนวยกิต ขอเทียบโอน 18 หนวยกิต 
2.  หมวดวชิาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต ขอเทียบโอน 6 หนวยกิต 

 

รวมหนวยกิตท่ีขอเทยีบโอน                       24 หนวยกิต 
จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร                 138 หนวยกิต 
จำนวนหนวยกิตคงเหลือ                          114 หนวยกิต 

 

 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
- การเปดการเรียนการสอน โดยเริม่ใชตั้งแตภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2564 
- สภามหาวทิยาลยั อนมุัติหลักสตูรในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 วันที ่29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
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2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ตารางแสดงจำนวนนกัศกึษา 
ตารางท่ี 1: ผูสำเรจ็การศึกษาระดับ ม.6 
 

ระดบัชัน้ป 
จำนวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที ่1 20 20 20 20 20 
ชั้นปที ่2  20 20 20 20 
ชั้นปที ่3   20 20 20 
ชั้นปที ่4    20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
 
ตารางท่ี 2: ผูสำเร็จการศึกษาระดบั ปวส. 
 

ระดบัชัน้ป 
จำนวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที ่1 10 10 10 10 10 
ชัน้ปที ่2  10 10 10 10 
ชั้นปที ่3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
 

 
 

3. คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดกำหนดคุณลักสณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคหลังจาก

สำเร็จการศึกษาในหลกัสตูร ซึ่งเช่ือมโยงกับรายวิชาในหลักสูตรไวดังนี ้

 1. มีความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐานทางวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือสามารถตรวจสอบ 

ระบุปญหา วิเคราะหความสมัพันธของปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาขั้นตนได 

 2. มีความสามารถในการเลือกและประยุกตใชเทคนิค ทักษะภาคปฏิบัติ ทรัพยากร อุปกรณเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันสมยั เพื่อใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมภายใตขอจำกัด 

 3. มีความสามารถในการวิเคราะห แปลความหมาย สังเคราะหขอมูล การออกแบบ การสราง โดยใชองคความรูเฉพาะทางวศิวกรรม 

และแกไขปญหาทางวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟา/งานไฟฟากำลัง ที่ซับซอนตามหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

 4. มีความสามารถในการทำงานเปนทีมอยางเปนระบบ มจีิตสาธารณะ ปรับตัวเขากับสังคมที่มคีวามแตกตางดานสหวชิาชีพ รวมท้ัง

มีความสามารถดานภาษา สามารถติดตอสือ่สาร ประสานการทำงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี และเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู พัฒนานวัตกรรม และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
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ตารางแสดงคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคทีเ่ชือ่มโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตร 

1. มีความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือสามารถตรวจสอบ 
ระบุปญหา วเิคราะหความสมัพนัธของปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา
ขั้นตนได 

CH01107  เคมสีำหรับวศิวกร      3(3-0-6) 
CH01108  การปฏิบัติการเคมสีำหรับวิศวกร     1(0-3-6) 
EE21101   คณิตศาสตรทางวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
EE21102  คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 2      3(3-0-6) 
EE21110  ฟสิกสทางวศิวกรรมไฟฟา      3(3-0-6) 
EE21111  ปฏิบัติการฟสิกสทางวศิวกรรมไฟฟา     1(0-3-2) 
EE22103   ปฏิบัติการทางวิศวกรรม       1(0-3-2) 
EE22104   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร      3(3-0-6) 
EE22105   วงจรไฟฟา        3(3-0-6) 
EE22207   สนามแมเหล็กไฟฟา       3(3-0-6) 
EE22208  วัสดุทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 
EE22209   กลศาสตรทางวศิวกรรม       3(3-0-6) 
EE22210   เขียนแบบทางวศิวกรรม       3(3-0-6) 

2. มีความสามารถในการเลือกและประยุกตใชเทคนิค ทักษะ
ภาคปฏิบัติ  ทรัพยากร อุปกรณ เครื่องมือทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันสมัย เพื่อใชในการ
แกปญหาทางวิศวกรรมภายใตขอจำกัด 

EE22205   อิเลก็ทรอนิกสทางวศิวกรรม      3(3-0-6) 
EE22211   ปฏิบัติการวงจรไฟฟา      1(0-3-2) 
EE22308   ระบบควบคุม       3(3-0-6) 
EE22309   เครื่องจักรกลไฟฟา      3(3-0-6) 
EE22310   ปฏิบัติการเครือ่งจักรกลไฟฟา     1(0-3-2) 
EE22212  เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา     3(3-0-6) 
EE24453   การประยกุตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-2-5) 

3. มีความสามารถในการวิเคราะห แปลความหมาย สังเคราะห
ขอมูล การออกแบบ การสราง โดยใชองคความรู เฉพาะทาง
วศิวกรรม และแกไขปญหาทางวศิวกรรมสาขาวศิวกรรมไฟฟา/งาน
ไฟฟากำลัง ที่ซับซอนตามหลักจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ 

EE23310  การออกแบบระบบไฟฟา      3(3-0-6) 
EE23314  อิเล็กทรอนิกสกำลัง      3(2-2-5) 
EE23317  ระบบไฟฟากำลงั       3(3-0-6) 
EE23318   การขับเคลื่อนดวยไฟฟา      3(3-0-6) 
EE23409   การปองกันระบบไฟฟากำลัง     3(2-2-5) 
EE23410   การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 
EE23412   ความปลอดภยัทางไฟฟา      3(3-0-6) 
EE24456  วิศวกรรมแสงสวาง      3(2-2-5) 

4. มีความสามารถในการทำงานเปนทีมอยางเปนระบบ มีจิต
สาธารณะ ปรับตัวเขากับสังคมที่มีความแตกตางดานสหวิชาชีพ 
รวมทั้งมีความสามารถดานภาษา สามารถติดตอสื่อสาร ประสาน
การทำงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

EE24460   การอบรมบมเพาะผูประกอบการ        3(3-0-6) 
EE24462   จรรยาบรรณวิชาชีพ         2(2-0-4) 
EE24463  ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสารเชิงวิศวกรรม      3(3-0-6) 
EE24464  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเชิงวิศวกรรม        3(3-0-6) 
EE25402  ฝกงานทางวศิวกรรมไฟฟา          3(350) 
EE25403  การเตรยีมความพรอมสหกิจศึกษา            1(0-3-2) 
EE25404  สหกิจศึกษา          6(640) 

5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี และเครื่องมืออุปกรณที่
ทันสมัยเพ่ือการเรียนรู พัฒนานวัตกรรม และพัฒนาตนเองตลอด
ชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

EE23411  พลังงานหมุนเวียน          3(3-0-6) 
EE24329   เทคโนโลยีแอลอีดีและการประยกุต        3(2-2-5) 
EE24450  วิศวกรรมหุนยนต          3(2-2-5) 
EE24451  ไมโครโปรเซสเซอรและระบบสมองกลฝงตัว 3(2-2-5) 
EE24452  การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได       3(2-2-5) 
EE24455  ตัวตรวจรูและตัวปรับสถานะ         3(2-2-5) 
EE24457  เซลลแสงอาทิตยและการประยุกต        3(2-2-5) 
EE25301   โครงงานวศิวกรรม 1         1(0-3-2) 
EE25401   โครงงานวศิวกรรม 2         3(2-2-5) 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู  
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี ไดกำหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูหลงัจากสำเร็จการศึกษา

ในหลักสูตร เพ่ือใหไดผลลพัธการเรียนรูระดับหลกัสูตร ดังนี ้

 1. นำความรูดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร บูรณาการรวมกับพ้ืนฐานวศิวกรรมไฟฟา  

 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรู 

 -ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

 -ใชการฝกและการเรยีนรูจากการลงปฏิบัติการทดลองจริง 

 -ใชปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตัวอยางในวิชาพืน้ฐานทางดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 -สงัเกตการณพฤติกรรมการเรยีนรู การสงงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 

 -ประเมินดวยการสอบ 

 -สามารถใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟาไดอยางถูกตอง 

 -สามารถเขยีนแบบระบบไฟฟาได 
 

 2. ประยุกตความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา วางแผนและปฏิบัติการทดลอง ทดสอบอุปกรณทางไฟฟาดวยความปลอดภยั 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรู 

 -ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

 -ใชการฝกและการเรยีนรูจากการลงปฏิบัติการทดลองจริง 

 -ใชปญหาทางดานวศิวกรรมไฟฟา เปนตัวอยางในวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 -สังเกตการณพฤติกรรมการเรยีนรู การสงงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 

 -ประเมนิดวยการสอบ 

 -สามารถตอวงจรและควบคุมการใชงานเครื่องมือและอุปกรณทางไฟฟาไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

 -สามารถวดัประสิทธิภาพของเครือ่งจักรกลไฟฟาได 
 

 3. วิเคราะห คำนวณ ประเมินสถานการณ แกปญหาโจทยดานวิศวกรรมไฟฟาดวยเทคนคิวิธกีารทีเ่หมาะสมอยางเปนระบบ รวมถึง

ออกแบบระบบไฟฟากำลังไดอยางถูกตองตามหลักมาฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรู 

 -ใชการเรยีนการสอนแบบบรรยาย 

 -ใชการฝกและการเรยีนรูจากการลงปฏิบัติการทดลองจรงิ 

 -มอบหมายหวัขอทำรายงานแตละบุคคลหรอืกลุม และอภิปรายผลหนาหอง 

 -ใชปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟาท่ีซับซอนขึ้น เปนตัวอยางในวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 -สังเกตการณพฤติกรรมการเรยีนรู การสงงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 

 -ประเมินดวยการสอบ 

 -สามารถควบคุมระบบไฟฟาไดอยางถูกตองและปลอดภัย รวมถึงการวเิคราะหปญหาที่เกิดขึ้นได 

 -สามารถออกแบบระบบไฟฟาได 
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 4. ออกแบบและเขียนโปรแกรมในงานระบบควบคมุอตัโนมตัิ สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมโครงงานที่ตอบสนองตอความตองการ

ของประเทศดวยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู 

 -ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

 -ใชการฝกและการเรยีนรูจากการลงปฏิบัติการทดลองจริง 

 -มอบหมายหัวขอทำรายงานแตละบุคคลหรือกลุม และอภิปรายผลหนาหอง 

 -ใชการนำระบบไฟฟาไปประยุกตใชในงานดานวิศวกรรมไฟฟาที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 -สังเกตการณพฤติกรรมการเรยีนรู การสงงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 

 -ประเมินดวยการสอบ 

 -สามารถนำความรูทางวิศวกรรมไฟฟาไปใชในการควบคุมระบบไฟฟาในงานดานตางๆ ทางวิศวกรรมไฟฟาไดอยางถูกตอง 

 

 โดยแสดงความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรซึง่สัมพันธกับลำดับชั้นปที่ศกึษาไวดังนี ้

ตารางแสดงความเชื่อมโยงรายวิชาในหลักสูตรที่สัมพันธกนัระหวางผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร 

รายวิชาของหลักสูตร (หมวดวิชาเฉพาะ) ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

ชัน้ปท่ี 1 
-องคความรูพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร 
EE21101  คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 1   3(3-0-6) 
EE21102  คณิตศาสตรทางวศิวกรรม 2   3(3-0-6) 
EE21110  ฟสิกสทางวศิวกรรมไฟฟา       3(3-0-6) 
EE21111  ปฏิบัติการฟสิกสทางวศิวกรรมไฟฟา      1(0-3-2) 
CH01107  เคมีสำหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
CH01108  การปฏิบัติการเคมสีำหรบัวศิวกร  1(0-3-6) 
-องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
EE22103   ปฏิบตัิการทางวิศวกรรม        1(0-3-2) 
EE22104   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 
EE22210   เขียนแบบทางวศิวกรรม        3(3-0-6) 
EE22105   วงจรไฟฟา         3(3-0-6) 
EE22211   ปฏิบัติการวงจรไฟฟา       1(0-3-2) 
ชั้นปท่ี 2 
-องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
EE22208  วสัดทุางวิศวกรรม        3(3-0-6) 
EE22209   กลศาสตรทางวศิวกรรม        3(3-0-6) 
EE22212  เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา      3(3-0-6) 
EE22308   ระบบควบคุม        3(3-0-6) 

     นำความรูดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

บูรณาการรวมกับพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อการ

ปฏิบัติงานวิศวกรรมอยางปลอดภัย อานและเขียน

แบบไฟฟา จำแนกประเภทเครื่องมือวัดทางไฟฟา

และตรวจวัดปริมาณทางไฟฟาเบ้ืองตน  

(ช้ันปที ่1-2) 

 

ชั้นปท่ี 2 
-องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
EE22205   อิเล็กทรอนกิสทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 
EE22207   สนามแมเหล็กไฟฟา        3(3-0-6) 
EE22309   เครื่องจักรกลไฟฟา       3(3-0-6) 
EE22310   ปฏิบัติการเครือ่งจักรกลไฟฟา      1(0-3-2) 
EE23412   ความปลอดภยัทางไฟฟา       3(3-0-6) 

   ประยุกตความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วางแผนและปฏิบัติการทดลอง ทดสอบอุปกรณทาง

ไฟฟาดวยความปลอดภัย 

(ช้ันปที่ 2-3) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงรายวิชาในหลักสูตรที่สัมพันธกนัระหวางผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร 

รายวิชาของหลักสูตร (หมวดวิชาเฉพาะ) ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

ชั้นปท่ี 3 
-องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
EE24328  การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง  3(2-2-5) 
EE24461  การบริหารคณุภาพงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

 

ชั้นปท่ี 3 
-องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม (งานไฟฟากำลัง) 
EE23314  อิเล็กทรอนิกสกำลัง       3(2-2-5) 
EE23317  ระบบไฟฟากำลัง        3(3-0-6) 
EE23409   การปองกันระบบไฟฟากำลัง      3(2-2-5) 
ชั้นปท่ี 4 
-องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม (งานไฟฟากำลัง) 
EE23310  การออกแบบระบบไฟฟา       3(3-0-6) 
-องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมสมัยใหม 
EE23410   การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา  3(3-0-6) 
EE24329  เทคโนโลยแีอลอีดแีละการประยุกต  3(2-2-5) 
EE24456  วิศวกรรมแสงสวาง       3(2-2-5) 

   วิเคราะหสาเหตุ คำนวณประเมนิสถานการณ 
แกปญหาโจทยดานวิศวกรรมไฟฟาดวยเทคนิควิธกีาร
ทีเ่หมาะสมอยางเปนระบบ รวมถงึออกแบบระบบ
ไฟฟากำลงัไดถูกตองตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ  
(ช้ันปที ่3-4) 

ชั้นปท่ี 3 
-องคความรูพื้นฐานทางวศิวกรรม (งานไฟฟากำลัง) 
EE23318   การขับเคลื่อนดวยไฟฟา       3(3-0-6) 
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมสมัยใหม 
EE25402  ฝกงานทางวศิวกรรมไฟฟา        3(350) 
ชัน้ปที่ 4 
-องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมสมัยใหม 
EE23411  พลงังานหมุนเวียน           3(3-0-6) 
EE25403  การเตรยีมความพรอมสหกิจศึกษา          1(0-3-2) 
EE25404  สหกิจศึกษา        6(640) 
EE25301   โครงงานวศิวกรรม 1          1(0-3-2) 
EE25401   โครงงานวิศวกรรม 2          3(2-2-5) 
EE24450  วิศวกรรมหุนยนต           3(2-2-5) 
EE24453   การประยกุตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร   3(2-2-5) 
EE24455  ตัวตรวจรูและตัวปรับสถานะ          3(2-2-5) 
EE24456  วิศวกรรมแสงสวาง       3(2-2-5) 

    ออกแบบและเขียนโปรแกรมในงานระบบควบคมุ
อัตโนมัติ สรางสรรคและพัฒนานวตักรรมโครงงานที่
ตอบสนองตอความตองการของประเทศดวย
เทคโนโลยทีางวศิวกรรมไฟฟา  
(ช้ันปที่ 3-4) 
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สวนที ่3 คณาจารย 
 

1. ประธานหลักสูตร 
ตารางแสดงรายชื่อประธานหลกัสูตร 

 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คณุวุฒิการศึกษา ปท่ีสำเรจ็การศึกษา ประสบการณสอน (ปี) 
นายยุทธศักดิ์ ทอดทอง อาจารย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัย ขอนแกน) 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัย ขอนแกน) 

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัย ขอนแกน) 

2550 
2552 
2556 

7 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชือ่-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปท่ีสำเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณสอน 
(ป)ี 

1 นายยุทธศักดิ์ ทอดทอง อาจารย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

2550 
2552 
2556 

7 

2 นายอภัยภักดิ์ ประทุมทิพย อาจารย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

2546 
2551 
2561 

10 

3 นางสาวจุไรรัตนจนิดา  
อรรคนิตย 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

2541 
2548 

19 

4 นายอลงกรณ  พรมที รองศาสตราจารย ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวิทยาลัย 
        เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
ค.อ.ม.(ไฟฟา) (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม 
        เกลาพระนครเหนือ) 
ปร.ด.(ไฟฟาศึกษา) (มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
        พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2538 
 

2548 
 

2556 

24 

5 นายวัชรวิชญ ดาวสวาง อาจารย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

2546 
2555 

8 

 

3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวชิาการ คณุวุฒิการศึกษา 
ปท่ีสำเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณสอน 
(ป)ี  

1 นายสมชาย สิรพัิฒนากุล ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
บธ.ม.(การจัดการ) (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 

2536 
2545 

25 

2 นายภูเบศร พิพิธหิรญัการ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(ฟสิกส), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม.(ฟสิกสประยุกต) (สถาบันเทคโนโลย ี
       พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด.(ฟสิกสประยุกต) (สถาบันเทคโนโลย ี
        พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2540 
2544 

 
2552 

12 

3 นางสาวบัววรณ ไชยธงรตัน อาจารย วท.บ.(ฟสิกส) (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วศ.ม.(ไมโครอิเล็กทรอนิกส) (สถาบันเทคโนโลยี 
        พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) (สถาบันเทคโนโลยี 
        พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

2546 
2551 

 
2564 

 

13 

4 นายเพียว ผาใต ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เคมี) (มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน)ี 
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร) 
วท.ด.(เคมี) (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร)ี 

2548 
2550 
2555 

13 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปท่ีสำเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณสอน 
(ป)ี 

5 นายชิตพล คงศิลา ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)  
       (มหาวทิยาลยัขอนแกน) 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)  
       (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 

2546 
 

2550 

10 

 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

 
ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏบิตัิการ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง คณุวุฒิการศึกษา 

1   นายณฐัพงศ บุตรธนู ผูชวยนักวิทยาศาสตร  อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส  
         (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  
        (มหาวิทยาลัย มหาสารคาม) 
 2  นางสาวหัถยา  คำภาษี นักวิชาการศึกษา  วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(อุตสาหกรรม)  
        (สถาบันราชภัฏอุดรธานี) 

 

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำตอนกัศึกษา ณ ปการศกึษา 2565 
 

ตารางท่ี 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6  
 

ระดบัชัน้ป 
จำนวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที ่1 20 20 20 20 20 
ชั้นปที ่2  20 20 20 20 
ชั้นปที ่3   20 20 20 
ชั้นปที ่4    20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
 

ตารางท่ี 2: จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส.  
 
 

ระดบัชัน้ป 
จำนวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที ่1 10 10 10 10 10 
ชัน้ปที ่2  10 10 10 10 
ชั้นปที ่3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
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ตารางที่ 3 : รายชื่อและจำนวนอาจารยประจำทีน่ำมาคิดสัดสวนตอนกัศกึษา 
ลำดับ ชือ่-สกลุ ตำแหนงวิชาการ ประสบการณสอน (ปี) 

1 นายยุทธศักดิ์ ทอดทอง อาจารย 7 
2 นายอภัยภักดิ์ ประทุมทิพย อาจารย 10 
3 นางสาวจุไรรัตนจนิดา อรรคนิตย ผูชวยศาสตราจารย 19 
4 นายอลงกรณ  พรมที รองศาสตราจารย 24 
5 นายวัชรวชิญ ดาวสวาง อาจารย 8 
6 นางสาวบัววรณ ไชยธงรตัน อาจารย 13 

 

ตารางท่ี 4 : อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 
จำนวนอาจารยประจำ รวมจำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจำนวนนักศกึษาจริง (ปวส.) 

6 60 30 
อัตราสวน 60/6 = 10 30/6 = 5 

รวมอัตราสวนการรับจริง (60+30)/6 = 15 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 

 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 
6.1 แผนพฒันาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

แผนงาน 2564 2565 2566 2567 2568 
1.พัฒนาหองปฏิบัติการใหสมัพันธกับหลักสตูรปรับปรุงป  
พ.ศ.2564 เพ่ือตอบโจทยการสรางบัณฑิตนักปฏบิัติการ 

1  1  1 

2.สงเสรมิอาจารยและบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาในอุตสาหกรรม S-curve ตางๆ 

1 1 1 1 1 

 
6.2 แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 

แผนงาน 2564 2565 2566 2567 2568 
1.รับอาจารยวฒิุปริญญาโท (คน) 1     
2.รับอาจารยวุฒิปรญิญาเอก (คน)  2    

 
6.3 แผนพฒันาดานการเพิม่คณุวฒุกิารศึกษา 

แผนงาน 2564 2565 2566 2567 2568 
1.สนับสนุนอาจารยศกึษาตอวุฒปิรญิญาเอก (คน)    1 1 

 
6.4 แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 

แผนงาน 2564 2565 2566 2567 2568 
1.สนับสนุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการ ผศ. (คน)   1 1  
2.สนบัสนุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการ รศ. (คน)  1    
3. สนับสนุนอาจารยทำผลงานทางวชิาการ ศ. (คน)     1 
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สวนที ่4 รายละเอยีดและสาระของวชิาตามองคความรู 
 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 
 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากำลัง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

สำหรับผูเขาศกึษาปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

องคความรูที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หนวยกิต) 
องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร    
ฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคลัูส เวกเตอร การเคลื่อนท่ีและกฎของ

นิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม  
งานและพลังงาน วัตถุแข็งเกร็งและ
ก ารห มุ น  ก ารสั่ น แล ะคลื่ น ก ล 
กลศาสตรของไหล ความรอนและ
อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร  แ ร ง ไฟ ฟ า 
สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา
และไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟาและ
ความต านทาน สนามแม เหล็ ก  
การเหนี่ยวนำ สมการแมกซเวลล 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา ฟสิกสยุคใหม 

EE21110 ฟสิกสทางวศิวกรรมไฟฟา 
          Electrical Engineering 
             Physics 

3 

ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ล อ ง ใน หั ว ข อ 
ที่ สอดคลองกั บ เนื้ อหาบรรยาย 
ของรายวิชา EE21110 ฟสิกสทาง
วิศวกรรมไฟฟา 

EE21111 ปฏิบัติการฟสกิสทาง   
  วิศวกรรมไฟฟา 
  Electrical Engineering  
  Physics Laboratory 

1 

เคม ี โครงสรางอะตอม การจั ด เรี ย ง
อิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซน 
เททีฟ  อโลหะ โลหะทรานซิชั น 
พันธะเคมี  ปริม าณสารสัม พันธ  
สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุล  
ไอออนิก และจลนพลศาสตรเคม ี

CH01107 เคมีสำหรับวิศวกร     
             Chemistry for Engineers 

3 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ สารเคมี สมบัติทาง
เคมีและทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี
และผลผลิตรอยละ ปริมาตรโมลาร
ของแกสและคาคงที่แกส จุดเดือด
และจุดหลอมเหลว การเตรียม
สารละลาย การแยกของผสม สมดุล
เคมี 

CH01108 การปฏิบัติการเคมีสำหรบั 
  วิศวกร 
  Engineering Chemistry  
  Laboratory 

1 
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องคความรูที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หนวยกิต) 
คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม ฟงกชัน ลิมิต ความตอเนื่อง และ

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช  อุ ป นั ย เ ชิ ง
คณิ ต ศ าส ต ร  แน ะน ำอ นุ พั น ธ   
การหาอนุพั นธ  การประยุกต ใช
อ นุ พั น ธ  ป ริ พั น ธ จ ำ กั ด เข ต  
ก ารป ริพั น ธ ด วย ป ฎิ ย านุ พั น ธ   
การประยุกตใชปริพันธจำกัดเขต 
รูปแบบของการปริพันธท่ีหาคาไมได 
ปริพันธไมตรงแบบ การหาปริพันธ
ดวยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนกุรม
ของจำนวนการกระจายอนุกรมเท
เล อ ร ข อ งฟ งก ชั น พ้ื น ฐ าน กา ร
วิเคราะหเวกเตอร 

EE21101 คณิตศาสตรทางวิศวกรรม 1       
  Engineering Mathematics 1 

3 

ฟ งก ชั น ห ล ายตั วแป รและก าร
ประยุกตใชพีชคณิตของเวกเตอร 
ในสามมิติ พิกัดเชิงข้ัว แคลคูลัสของ
ฟ งก ชัน  จำนวนจริงสองตัวแปร  
การหาอนุพันธและปริพันธของ
ฟ งก ชันจำนวนจริงและฟ งกชัน
เวกเตอรจำนวนจริงหลายตัวแปร 
แนะนำปริพันธเสน เสน ระนาบ 
แ ล ะ พ้ื น ผิ ว  ใน ป ริ ภู มิ ส า ม มิ ติ  
แคลคูลัสของฟงกชันจำนวนจริงใน
ป ริภู มิ ส าม มิ ติ  ท ฤษ ฎี บ ท ห ลั ก 
ที่ เกี่ ย วกับการประยุกต  ทฤษฎี  
บทของกรีน ทฤษฎีไดเวอรเจนซ  
ทฤษฎีบทของเกาส ทฤษฎีบทของ 
สโตกส 

EE21102 คณิตศาสตรทางวิศวกรรม 2            
  Engineering Mathematics 2 

3 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    
ความเขาใจและความสามารถ 
ในการถอดความหมายจากแบบ 
ทางวศิวกรรม 

การเขียนแบบสากล การใหขนาด
แ ล ะ พิ กั ด ค ว า ม ค ล าด เค ลื่ อ น 
ตัวอักษร การรางแบบ การอาน 
และเขียนภาพ 3 มิติ การอาน และ
เขียนภาพฉายและภาพชวย ระบบ
ภาพฉายในงานเขียนแบบ การอาน
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ภ า พ ตั ด แ ล ะ
ภาพประกอบของชิ้ น งาน  แบบ
สำหรับงานทางไฟฟา แบบสำหรับ
งานกอสราง การใชคอมพิวเตอรชวย
ในงานเขียนแบบเบื้องตน 

EE22210 เขียนแบบทางวศิวกรรม 
  Engineering Drawing 

3 
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องคความรูที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หนวยกิต) 
วสัดุวิศวกรรม ความสัมพันธระหวางโครงสราง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และ
การใชงานของวัสดุวิศวกรรมกลุม
ห ลั ก ๆ  เช น  โล ห ะ  พ อ ลิ เม อ ร   
เซ รามิ ก  และวัสดุ เ ชิ งป ระกอบ 
แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปล
ค ว าม  คุ ณ ส ม บั ติ ท า งก ล แ ล ะ
เสื่อมสภาพของวสัด ุ

EE22208  วัสดุทางวิศวกรรม 
  Engineering Materials 

3 

พ้ืนฐานกลศาสตร ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุล สถิต
ศาสตรของไหล จลนศาสตรและ
พลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง 
กฎขอที่ สองของนิวตัน งานและ
พลังงาน แรงดลและโมเมนตัม 

EE22209  กลศาสตรทางวศิวกรรม 
  Engineering Mechanics 

3 

สัญญาณและระบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตรของ
ระบบ ระบบควบคุมแบบวงปดและ
แ บ บ ว ง เป ด  ฟ งก ชั น ถ า ย โอ น 
แผนภาพการไหลของสัญ ญ าณ  
การวิเคราะหการออกแบบระบบ
ควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน 
ความถ่ี โลกัสของราก แผนภาพ 
ไนควิสต แผนภาพโบด เสถียรภาพ
ของระบบ  สัญ ญ าณ และระบบ  
การวิเคราะหการแปลงสัญญาณ
ต อ เนื่ อ งและไม ต อ เนื่ อ ง ระบบ 
เชิงเสนและไมแปรตามเวลา 

EE22308 ระบบควบคุม 
  Control Systems 
 

1 

ทฤษฎวีงจรไฟฟา อ งค ป ระ ก อ บ ขอ งว งจ ร ไฟ ฟ า  
การวิเคราะห วงจรไฟฟาดวยวิธี
แบบ โนด และแบ บ เมช  ทฤษฎี
วงจรไฟฟา ความตานทานทางไฟฟา 
ความเหนี่ยวนำทางไฟฟา และความ
จุทางไฟฟา วงจรอันดับหนึ่ งและ
อันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม 
วงจรไฟฟากำลังกระแสสลับ ระบบ
ไฟฟาสามเฟส 

EE22105 วงจรไฟฟา 
  Electric Circuits 

3 

ท ำ ก า ร ท ด ล อ ง ใน หั ว ข อ เรื่ อ ง 
ที่สอดคลองและเสริมความเขาใจ
ข อ ง เนื้ อ ห า บ ร ร ย า ย ข อ งวิ ช า 
EE22105 วงจรไฟฟา 

EE22211 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
  Electric Circuit Laboratory 

1 

สนามแมเหล็กไฟฟา สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็ก
ตริก คาความจุ กระแสการพาและ
กระแสการนำ สนามแมเหล็กอยูตัว 
คาความเหนี่ยวนำ สนามแมเหล็ก
ไฟฟาแปรตามเวลา สมการแมกซ
เวลล 

EE22207 สนามแมเหล็กไฟฟา 
  Electromagnetic Fields 

3 
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องคความรูที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หนวยกิต) 
อุปกรณและวงจรอิเลก็ทรอนิกส
แบบแอนะลอกและดิจิทลั 

อุปกรณสารก่ึงตัวนำ คุณลักษณะ
กระแส-แรงดัน และความถี่ของ
อุปกรณสารกึ่งตัวนำ การวิเคราะห
และการออกแบบใชงานวงจรไดโอด 
การวิเคราะหและออกแบบของ
วงจรขยายทรานซิสเตอรแบบบีเจที 
และแบบมอส วงจรขยายโอเปอรเร
ชั น เน ล แ อ ม ป ลิ ไฟ เอ อ ร  ว งจ ร
อิเล็กทรอนิกสแบบแอนะลอกและ
ดิจิทัล และการประยุกตใชงานโมดูล
จายไฟ 

EE22205 อิเล็กทรอนิกสทางวศิวกรรม
  Engineering Electronics 

3 

การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชงิกล ว ง จ ร แ ม เห ล็ ก แ ล ะ ห ลั ก ก า ร
สนามแมเหล็ก หลักการแปลงรูป
พลังงานไฟฟาเชิงกลและพลังงาน
เทียบเคียง หมอแปลงเฟสเดียวและ
สามเฟส หลักการของเครื่องจักรกล
ชนิ ด หมุ น  เครื่ อ งจั ก รกล ไฟ ฟ า
กระแสตรง โครงสรางเครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสสลับ เครื่องจักรกล
ซิงโครนัส เครื่องจักรกลเหนี่ยวนำ
เฟสเดียวและสามเฟส การปองกัน
เครื่องจักรกลไฟฟา 

EE22309 เครื่องจักรกลไฟฟา 
  Electrical Machines 

3 

การทดลองในหัวขอเรื่องที่สอดคลอง
และเสริมความเขาใจของเนื้อหา
บ ร ร ย า ย ข อ ง วิ ช า  EE22309 
เครื่องจกัรกลไฟฟา 

EE22310  ปฏบิัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 
  Electrical Machines     
             Laboratory 

 

1 

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา หนวยการวัดและมาตรฐานของการ
วัดทางไฟฟา การแบงประเภทและ
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง เค รื่ อ ง มื อ วั ด  
การวิ เคราะหผลการวัด  การวัด
แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา DC และ 
AC ท้ังแบบแอนะลอกและดิจิตอล 
การวัดกำลังไฟฟา ตัวประกอบกำลัง
แล ะพ ลั งงาน  ก ารวั ด ค าค วาม
ตานทาน ความเหนี่ยวนำและความ
เก็บ ป ระจุ  ก า รวัด ค วาม ถ่ีแล ะ
ช ว ง เ ว ล า  สั ญ ญ า ณ ร บ ก ว น 
ทรานสดิวเซอร 

EE22212 เครื่องมือวดัและการวัดทาง 
  ไฟฟา 
  Electrical Instruments and 
  Measurements 

3 
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องคความรูที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หนวยกิต) 
ระบบควบคมุ แบบจำลองทางคณิตศาสตรของ

ระบบ ระบบควบคุมแบบวงปดและ
แ บ บ ว ง เป ด  ฟ งก ชั น ถ า ย โอ น 
แผนภาพการไหลของสัญ ญ าณ  
การวิเคราะหการออกแบบระบบ
ควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน 
ความถ่ี โลกัสของราก แผนภาพไนค
วิสต แผนภาพโบด เสถียรภาพของ
ร ะ บ บ  สั ญ ญ า ณ แ ล ะ ร ะ บ บ  
การวิเคราะหการแปลงสัญญาณ
ต อ เนื่ อ งและไม ต อ เนื่ อ ง ระบบ 
เชิงเสนและไมแปรตามเวลา 

EE22308 ระบบควบคุม 
  Control Systems 
 

2 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร ความรูความเขาใจการทำงานของ
คอมพิ ว เตอร  ท้ั งองค ป ระกอบ
ทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผลขอมูล การออกแบบและ
วิธีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ก าร เขี ยน โปรแกรม ด วยภ าษ า
ระดับสูง เทคโนโลยกีารสื่อสารทัง้ใน
แบบแอนะลอกและดิจิทลั 

EE22104 การเขียนโปรแกรม 
             คอมพิวเตอร  
  Computer Programming 

2 

เทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูความเขาใจการทำงานของ
คอมพิ ว เตอร  ท้ั งองค ป ระกอบ
ทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผลขอมูล การออกแบบและ
วิธีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ก าร เขี ยน โปรแกรม ด วยภ าษ า
ระดับสูง เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งใน
แบบแอนะลอกและดจิิทัล 

EE22104 การเขยีนโปรแกรม 
             คอมพิวเตอร  
  Computer Programming 

1 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม    
การผลิต สงจาย จำหนายและการ
ใชงานของกำลังไฟฟา 

  โครงสรางของระบบกำลังไฟฟา 
วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับ หนวย
ขอ งระบ บ ไฟ ฟ า  รู ป แบ บ แล ะ
คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟา 
ห ม อ แ ป ล ง ไ ฟ ฟ า  ส า ย ส ง 
พารามิ เตอรและคุณสมบั ติ ของ
สายไฟฟา พื้นฐานของโหลดโฟวและ
การคำนวณคาความผดิพลาด 

EE23317 ระบบไฟฟากำลัง 
  Electrical Power System 

3 
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องคความรูที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวชิาทีเ่ทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หนวยกิต) 
การแปลงรูปกำลงัไฟฟา คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อุ ป ก ร ณ

อิเล็กทรอนิกสกำลัง ไดโอดกำลัง 
ทรานซิสเตอร มอสเฟตกำลัง ไอจีบี
ที ตัวแปลงผันแตละแบบ ตัวแปลง
ผันแบบเปลี่ยนกระแสสลับใหเปน
กระแสตรง และกระแสตรงใหเปน
กระแสตรง ตัวแปลงผันแบบไซโคลน 
คอน เวอร เต อ ร  อิ น เวอ ร เต อร   
การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟาดวย
อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

EE23314 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 
  Power Electronics 

3 

องคประกอบในระบบขับเคลื่อน
ไฟฟา ลักษณะสมบัติโหลด ยานการ
ทำงานของระบบขับเคลื่อน วิธีการ
เบรกมอเตอร การคำนวณคาพิกัด
ของมอเตอรในการขับเคลื่อนโหลด
แตละแบบ ลักษณะสมบัติแรงบิด 
ความเร็วของมอเตอรกระแสตรงท่ีใช
ในระบบขับเคลื่อน วงจรควบคุม
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม ม อ เต อ ร
กระแสตรง ลักษณะสมบัติแรงบิด-
ค วาม เร็ ว แล ะ วงจรส ม มู ล ขอ ง
มอเตอร เหนี่ ยวนำที่ ใช ในระบบ
ขับเคลื่อน วงจรควบคุมและวิธีการ
ควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนำ ระบบ
ขับเคลื่อนแบบเซอรโว การประยุกต
ระบบขับเคลื่อนกับระบบการผลิต
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

EE23318 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
  Electric Drive 

3 

การกักเก็บพลังงาน บทนำระบบพลังงาน และแหลง
พลังงานทดแทน ศักยภาพของแหลง
พลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
จ าก แ ส งอ าทิ ต ย  ล ม  ชี ว ม ว ล 
พลังงานใตพิภพ กาซชีวภาพ ขยะ 
คลื่น เชื้อเพลิง การกักเก็บพลังงาน 
กฎ  ระ เบี ยบ  และนโยบายของ
พลังงานทดแทนดานเศรษฐกิจ 

EE23411 พลังงานหมนุเวียน              
  Renewable Energy 

3 
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องคความรูที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หนวยกิต) 
ขอพึงปฏิบัติ มาตรฐาน และความ
ปลอดภัยในการออกแบบและติดตัง้
ทางไฟฟา 

หลั กการออกแบบระบบ ไฟฟ า
เบื้องตน รหัสและมาตรฐานในการ
ติดตั้ งไฟฟ า ระบบการจำหนาย
ไฟฟ า การเขียนแบบทางไฟฟ า 
ส าย ไฟฟ าแล ะ เค เบิ ล  รา งส าย 
อุปกรณทางไฟฟา การคำนวณและ
การประมาณโหลด การออกแบบ
การเดินสาย การแกคาตัวประกอบ
กำลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บ
ประจุขนาน การออกแบบวงจรแสง
สวางและอุปกรณ  การออกแบบ
วงจรมอเตอร โหลดและสายปอน 
ก า ร ค ำ น ว ณ ก ร ะ แ ส ลั ด ว งจ ร  
การวิ เคราะห ระบบไฟฟ ากำลั ง
ฉุกเฉิน ระบบการตอลงดินและ 
การติดตั้งทางไฟฟา 

EE23310 การออกแบบระบบไฟฟา 
  Electrical System Design 

3 

สาเหตุและสถิติของฟอลต พ้ืนฐาน
ทางปฏิบัติของการปองกัน หมอ
แปลงเครื่องมือและ ทรานสดิวเซอร 
อุปกรณปองกันและระบบปองกัน 
การปองกันกระแสเกินและการ
ปองกันฟอลตลงดิน การปองกัน
แบบผลตาง การปองกันสายสงโดย
ใช รี เล ย แบบวัด ระยะทาง การ
ปองกันสายสงโดยใชรีเลย แบบนำ
รอ ง ก ารป อ งกัน ม อ เตอ ร  ก าร
ปองกันหม อแปลง การป องกัน
เครื่องกำเนิด การปองกันในเขตของ
บัส ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณ
ปองกันแบบดิจิตอล 

EE23409 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 
  Power System Protection 

3 

อันตรายจากไฟฟาและมาตรการ
ความปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุ
ทางไฟฟ าและการบาด เจ็ บ  ไฟ
ฟาช็อต แรงดันชวงกาว และแรงดัน
สัมผัส ไฟฟาสถิต ประกายไฟทาง
ไฟฟาและการปองกัน การแยกทาง
ไฟฟา การตอลงกิน การตอประสาน
และการกำบัง การทดสอบความ
ปลอดภัยทางไฟฟา อุปกรณปองกัน
วงจร คำแนะนำความปลอดภัยทาง
ไฟฟาสำหรับระบบแรงตำ่และแรงสงู 
ความปลอดภัยทางไฟฟาในท่ีทำงาน 

EE23412 ความปลอดภัยทางไฟฟา 
  Electrical Safety 

3 
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สวนที ่5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศกึษา 
 

 

1. หองปฏิบัติการ 

 หองปฏิบัติการตางๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ใชสำหรับการลงปฏิบัติการเพ่ือฝกทักษะการใชเครื่องมือและ
อุปกรณตางๆ ในงานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เก่ียวของ รวมถึงนำไปสูการเรียนรูและเปรียบเทียบกับเนื้อหารายวิชาในทาง
ทฤษฎีที่ไดเรียนไปแลว โดยหองปฏิบัติการตางๆ ที่จัดข้ึน จะสอดคลองกับองคความรูพ้ืนฐานและองคความรูเฉพาะที่
ทางสภาวิศวกรกำหนดไว ซึ่งมีหองปฏิบัติการตางๆ ดังนี ้

1. หองเก็บเครื่องมือและอุปกรณ 
2. หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
3. หองปฏิบัติการเครือ่งจักรกลไฟฟา 
4. หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
5. หองปฏิบัติการเครื่องมือวดัทางไฟฟา 
6. หองปฏิบัติการระบบควบคุม 
7. หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 
8. หองปฏิบัติการเซ็นเซอรและทรานสดวิเซอร 
9. หองปฏิบัติการระบบไฟฟากำลงั 
10. หองปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมตั ิ
 
โดยมีรายละเอียดรายการวสัดุ เครื่องมือ และครุภัณฑตางๆ ที่ใชในแตละหอง ดังนี้ 
 

 

1. หองเก็บเครื่องมือและอุปกรณ 
 1.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1404 ชัน้ 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
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2. หองปฏิบตัิการวงจรไฟฟา 
    2.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1401 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ 
 2.2 รายการวสัดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 

  2.2.1 แหลงจายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  จำนวน 20  เครื่อง  
  2.2.2 Function Generator    จำนวน 20  เครื่อง 
  2.2.3 Oscilloscope     จำนวน 20  เครื่อง 
  2.2.4 Multimeter     จำนวน 20  เครื่อง 
  2.2.5 Clamp meter       จำนวน   3  เครื่อง 
  2.2.6 Clamp Power Meter    จำนวน  3   เครื่อง 
  2.2.7 LCR Meter      จำนวน  5  เครื่อง 
  2.2.8 อุปกรณ R, L, C ขนาดตางๆ    จำนวน 20  เครือ่ง 
  2.2.9 แผงตอวงจร      จำนวน 20  เครื่อง 
  2.2.10 โตะปฏิบัติการท่ีมีแหลงจายไฟฟากระแสสลับ 220 V จำนวน 12  ตัว 
 

   
 

   
 

 
Function Generator 
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ดิจิตอลมลัติมิเตอรแบบบันทึกคาได สงขอมูลผาน USB 

 

 
ดิจิตอลมัลตมิเิตอร 

 

 
LCR Meter 

 

 
Oscilloscope 4 Chanel 
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Digital Storage Oscilloscope 

 

 
Oscilloscope 2 CH 

 

 
Oscilloscope 2 CH แสดงผลผานคอมพิวเตอร 

 

 
C แบบปรับคาได 
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L แบบปรับคาได 

 

 
R แบบปรับคาได 

 

 
Differential Probe 
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3. หองปฏิบตัิการเครื่องจักรกลไฟฟา 
 3.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1407 ชัน้ 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
 3.2 รายการวัสดุ ครุภัณฑ เครือ่งมือและอุปกรณการทดลอง 
  3.2.1 หมอแปลงไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส   1 เครือ่ง  
  3.2.2 มอเตอรกระแสตรง 350W    1  เครื่อง 
  3.2.3 Multimeter     20  เครื่อง     
  3.2.4 Clamp meter     3  เครื่อง 
  3.2.5 Clamp Power Meter    3  เครือ่ง 
  3.2.6 เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)  3  เครื่อง  
  3.2.7 เครื่องวัด Torque     1  เครือ่ง 
  3.2.8 แหลงจายไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส  2  เครื่อง 
  3.2.9 Rheostat ขนาดตางๆ 
 

 
ชุดทดลองมอเตอร-เครื่องกลกำเนิดไฟฟาซิงโครนัส จำนวน 1 ชุด 

 

 
ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคมุ  
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ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม  

 

 
ชุดฝกควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสสลับ 

 
 

 
ชุดทดลองหมอแปลงเฟสเดยีวและสามเฟสขณะมีโหลด 
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ชุดทดลองเครื่องจักรกลกระแสตรงขณะมีโหลด 

 

 
ชุดฝกการควบคุมมอเตอร 

 
 

 
ชุดทดลองมอเตอร  Lab Imperial 
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ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร 

 

 
ชุดมอเตอร 3 เฟส พรอมเกียร 
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ชุด AC มอเตอร 1 เฟส พรอมชุดตอ 

 

 
โหลด 1 เฟส 

 

 
เครื่องวดัความเร็วรอบ 
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Rheostat ขนาดตางๆ 

 
4. หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส 
 4.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1402 ชัน้ 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
 4.2 รายการวสัดุ ครุภัณฑ เครือ่งมือและอุปกรณการทดลอง 
  4.2.1 แหลงจายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ   20  เครื่อง 
  4.2.2 Function Generator    20  เครื่อง 
  4.2.3 Oscilloscope     20  เครือ่ง 
  4.2.4 Multimeter     20  เครื่อง 
  4.2.5 Clamp meter     3  เครื่อง 
  4.2.6 Clamp Power Meter    3  เครื่อง 
  4.2.7 อุปกรณ R, L, C ขนาดตางๆ    20  ชุด 
  4.2.8 แผงตอวงจร      20  ชุด 
 

 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส 
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นักศึกษาขณะทำการทดลอง 

 

 
ชั้นเก็บอุปกรณ 

 
5. หองปฏิบตัิการเครื่องมอืวัดทางไฟฟา 
 5.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1403 ชัน้ 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลมิพระเกียรติ 
 5.2 รายการวสัดุ ครุภณัฑ เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 
  5.2.1 แผง DC VOLTMETER ชนดิ MOVING COIL (0102-021)   2  เครื่อง  
  5.2.2 แผง DC AMMETER ชนิด MOVING COIL (0102-022)    2  เครื่อง 
  5.2.3 แผง AC VOLTMETER ชนิด MOVING COIL WITH RECTIFIER (0102-023)  2  เครื่อง 
  5.2.4 แผง AC AMMETER ชนิด MOVING COIL WITH RECTIFIER (0102-024) 2  เครื่อง 
  5.2.5 แผง OHM METER ชนดิ MOVING COIL (0102-025)    2  เครื่อง 
  5.2.6 แผง FREQUENCY METER ชนิด MOVING COIL WITH RECTIFIER (0102-026) 2  เครื่อง 
  5.2.7 แผง GALVANOMETER ชนิด MOVING COIL (0102-027)   2  เครื่อง 
  5.2.8 แผง SINGLE PHASE WATTMETER ชนิด MOVING COIL WITH RECTIFIER  2  เครื่อง 
  5.2.9 แผง SINGLE PHASE POWER FACTOR METER ชนิด MOVING COIL WITH RECTIFIER (0102-029)
 2 เครือ่ง 
  5.2.10 แผง SINGLE PHASE VARMETER ชนดิ MOVING COIL WITH RECTIFIER  2  เครื่อง 
  5.2.11 แผง UNIVERSAL PLUG - IN BOARD      2  เครื่อง 
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  5.2.12 แผง CURRENT TRANSFORMER (0102-033) ประกอบดวย CT 3 ชุด   2  เครือ่ง 
  5.2.13 แผง POTENTIAL TRANSFORMER (0102-034) ประกอบดวย PT 3 ชดุ  2  เครื่อง 
  5.2.14 แผง SINGLE PHASE KILOWATT - HOUR METER (0102-035)   2  เครื่อง 
  5.2.15 แผง AC VOLTMETER (0102-042)      2  เครื่อง 
  5.2.16 แผง INDUCTIVE LOAD (0102-047)      2  เครื่อง 
  5.2.17 แผง CAPACITIVE LOAD (0102-048)     2  เครื่อง 
  5.2.18 แผง RESISTIVE LOAD (0102-049)      2  เครื่อง 
  5.2.19 แผง POWER SUPPLY CONSOLE (0603-187) ประกอบดวย   2  เครื่อง 
  5.2.20 LCR Meter        5  เครือ่ง 
  5.2.21 Function Generator       20  เครื่อง 
  5.2.22 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น        1  เครื่อง 
  5.2.23 เครื่องวดัแสง        3  เครือ่ง 
  5.2.24 Oscilloscope        20  เครื่อง 
  5.2.25 Multimeter        20  เครื่อง 
 5.3 หวัขอการทดลอง 
  5.3.1 DC VOLTMETER 
  5.3.2 DC AMMETER 
  5.3.3 AC AMMETER 
  5.3.4 AC VOLTMETER 
  5.3.5 OHM METER 
  5.3.6 การใชโอหมมเิตอรตรวจสภาพคาปาซิเตอร 
  5.3.7 การหาคาความตานทานโดยใช DC VOLTMETER และ DC AMMETER 
  5.3.8 AMMETER LOADING 
  5.3.9 VOLTMETER LOADING 
  5.3.10 การขยายยานวัดแอมมิเตอร  
  5.3.11 การขยายยานวัดโวลตมิเตอร  
  5.3.12 DC BRIDGE 12.1-12.5 
  5.3.13 การหากำลังไฟฟาโดยใช DC VOLTMETER และ DC AMMETER  
  5.3.14 การหากำลังไฟฟาโดยใช AC VOLTMETER และ AC AMMETER  
  5.3.15 SINGLE PHASE WATTMETER  
  5.3.16 SINGLE PHASE VARMETER  
  5.3.17 การใช CT รวมกับ แอมปมิเตอร  
  5.3.18 การใช PT รวมกับโวลตมิเตอร 
  5.3.19 การใช CT และ PT รวมกับวัตตมเิตอร  
  5.3.20 FREQUENCY METER  
  5.3.21 SINGLE PHASE POWER FACTOR METER  
  5.3.22 VOLTMETER MOVING IRON  
  5.3.23 SINGLE PHASE KILOWATTHOUR METER 
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ชุดฝกเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

 
ชุดฝกเครือ่งมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

 
มเิตอรวัดแสง (Lux Meter) 
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เครือ่งวัดอุณหภูมิและความชื้น 

 

 
เครื่องวัดเสียง แสง อุณหภูม ิความชื้น 
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เครื่องวดัความเร็วลม 

 
6. หองปฏบิัติการระบบควบคุม 
 6.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1408 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
 6.2 รายการวสัดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 
  6.2.1 แหลงจายไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ      20  เครื่อง 
  6.2.2 Function Generator       20  เครื่อง 
  6.2.3 Oscilloscpe        20  เครื่อง 
  6.2.4 Multimeter (วัดแรงดันไฟฟา,วัดกระแสไฟฟา,วัดความตานทาน)   20  เครือ่ง 
  6.2.5 Clamp meter (วัดแรงดนัไฟฟา,วดักระแสไฟฟา,วัดความตานทาน)   3  เครื่อง 
  6.2.6 Clamp Power Meter       3  เครื่อง 
  6.2.7 อุปกรณระบบควบคุมชนิดระบบเปดและระบบปด    1  ชุด 
  6.2.8 อุปกรณทดลองเสถียรภาพของระบบ      1  ชุด 
  6.2.9 อุปกรณทดลองการควบคุมตามลำดับขัน้ โดยใช PLC ควบคมุ   1  ชุด 
  6.2.10 อุปกรณทดลองการควบคุมแบบเชิงตัวเลขโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม  1  ชุด 
 

 
ชุดฝกปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ PID  
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เครื่องมือวัดรูปคลืน่ไฟฟา อุปกรณจายไฟฟากระแสตรง 

 

 
Printer 3 มิต ิ

 

 
เครื่องทำลายวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส cnc 
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ชุดปฏิบตัิการควบคุมดวยแขนกล 

 

 
เครื่องตัดพลาสมา 
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7. หองปฏิบตัิการไมโครโปรเซสเซอร 
 7.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1406 ชัน้ 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
 7.2 รายการวสัดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 
  7.2.1 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร     20  ชุด 
  7.2.2 Multimeter (วัดแรงดนัไฟฟา,วัดกระแสไฟฟา,วัดความตานทาน) 20  ชุด 
  7.2.3 จอแสดงผล LCD และ 7-Segment     20  ชุด 
 

 
 

 
ชุดฝกการเขียนโปรแกรม FPGA และ VHDL 
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ชุดปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 

 
8. หองปฏิบตัิการเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 
 8.1 สถานที่ตั้ง หอง EN14 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
 8.2 รายการวสัดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 
  8.2.1 BOURDON       2  ชุด 
  8.2.2 THRU-BEAM MODE DETECTPR    2  ชุด 
  8.2.3 RETRO REFLECTIVE MODE     2  ชุด 
  8.2.4 INDUCTIVE PROXIMTY     2  ชุด 
  8.2.5 LINEAR SCALE      2  ชุด 
  8.2.6 LOAE CELL      2  ชุด 
  8.2.7 NPN LOAD, PNP LOAD     2  ชุด 
  8.2.8 LEVEL CONTROL      2  ชุด 
  8.2.9 BELLOWS       2  ชุด 
  8.2.10 MAGNETIC      2  ชุด 
  8.2.11 TEMPERATURE SENSOR AND HEATER   2  ชุด 
  8.2.12 DC AMMETER      2  ชุด 
  8.2.13 LOAD CELL TRANSMITTER    2  ชดุ 
  8.2.14 THRU-BEAM MODE PROJECTOR    2  ชุด 
  8.2.15 CAPACITIVE PROXIMITY SWITCH    2  ชุด 
  8.2.16 STRAIN GAUEG      2  ชุด 
  8.2.17 PROCESS CONTROLLER     2  ชุด 
  8.2.18 SIGNAL CONVERTER     2  ชุด 
  8.2.19 DIFFUSE REFLECTIVE MODE    2  ชุด 
  8.2.20 STRAIN GAUGE TRANSMITTER     2  ชุด 
  8.2.21 PHOTO SENSOR      2  ชุด 
  8.2.22 แหลงจายไฟฟากระแสตรง      20  เครื่อง 
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  8.2.23 โตะปฏิบัติการมีแหลงจายไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส , 3 เฟส 2  ชดุ 
  8.2.24 โตะปฏิบัติการมีแหลงจายไฟฟากระแสตรง ปรับคาได 0-3 V 2  ชุด 
  8.2.25 โตะปฏิบัติการมีแหลงจายไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส           12  ชุด 
 

 
ชุดทดลองเซนเซอรทรานสดิวเซอร 

 
9. หองปฏิบตัิการระบบไฟฟากำลงั 
 9.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1404 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลมิพระเกียรติ 
 9.2 รายการวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือและอปุกรณการทดลอง 
  9.2.1 Power Diode     4  ชุด 
  9.2.2 SCR      4  ชุด 
  9.2.3 Triac       4  ชุด  
  9.2.4 Free-Wheel Diode    4  ชุด 
  9.2.5 SCR-Power Diode Half Bridge   4  ชุด 
  9.2.6 Power Diode Half Bridge    4  ชุด 
  9.2.7 SCR Half Bridge     4  ชุด 
  9.2.8 Diode Bridge Connection    4  ชุด 
  9.2.9 Darlington Transistor DC Chopper  4  ชุด 
  9.2.10 Power Mosfet DC Chopper   4  ชุด 
  9.2.11 IGBT DC Chopper    4  ชุด 
  9.2.12 IGBT Single-Phase Connection   4  ชุด 
  9.2.13 Frequency Converter Compact   4  ชุด 
  9.2.14 Two Pulse Controller    4  ชุด 
  9.2.15 Six Pulse Controller    4  ชุด 
  9.2.16 PWM Controller     4  ชุด 
  9.2.17 Resistive Load     4  ชุด 
  9.2.18 Inductive Load     4  ชุด 
  9.2.19 DC Power Supply +15V 1A   4  ชุด 
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  9.2.20 Three Phase Power Supply   4  ชุด 
  9.2.21 Resistors and Capacitor Measuring  4  ชุด 
  9.2.22 Induction Motor 3-Phase   4  ชุด 
  9.2.23 Power Supply Console     1  เฟส 
  9.2.24 Oscilloscope     4  ชุด  
 

 
ชุดฝกการแกเพาเวอรแฟคเตอรในระบบไฟฟากำลังพรอมคูมือ 

 

 
ชุดทดลองสายสงกำลังไฟฟาเบื้องตน 
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ชุดทดลองสายสงกำลังไฟฟาเบื้องตน 

 

 
ชุดปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสกำลัง จำนวน 4 ชุด 

 

 
ชุดโหลดไฟฟากระแสสลับและกระแสตรงแบบโปรแกรมได 
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ชุดทดลองสงจายกำลังไฟฟา (กำลังดำเนินการจัดซื้อในปงบประมาณ 2565/ 1,500,000 บาท) 

 

 
ชุดสาธิตการควบคุมระบบไฟฟา (กำลังดำเนินการจัดซื้อในปงบประมาณ 2565/ 1,490,000 บาท) 

 

 
เครือ่งวิเคราะหพลังงานและคุณภาพกำลงัไฟฟา จำนวน 2 ชุด 
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ชุดวัดคาความตานทานดินและสัญญาณทางไฟฟา  

 

 
High Voltage Probe 
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10. หองปฏบิัติการควบคุมระบบอัตโนมัต ิ
 10.1 สถานที่ตั้ง หอง EN1408 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตรเฉลมิพระเกียรติ 
 10.2 รายการวัสดุ ครุภัณฑ เครือ่งมือและอุปกรณการทดลอง 
  10.2.1 PLC      19  ชุด 
  10.2.2 ชุดควบคุมอุณหภูมิ    1  ชุด 
  10.2.3 ชุดควบคมุตำแหนงแบบแกนเดียวดวย AC SERVO  1  ชุด 
  10.2.4 AC/DC POWER SUPPLY   3  ชุด 
   

 

 

ชุดควบคุมระบบอัตโนมัติ 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีคอมพิวเตอรใหบริการ จำนวน 

1,075 เครื่อง มีจำนวนหนังสือภาษาไทย 197,996 เลม และภาษาอังกฤษ 19,174 เลม วารสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมจีำนวน 388 รายการ ซดีรีอม มีจำนวน 2,242 รายการ 
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2.2 สิ่งอำนวยความสะดวก 
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 2.2.1 แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดใหบริการสืบคนขอมูลออนไลน โดยมรีะบบฐานขอมูลออนไลนที่สามารถ
เขาไปใชบริการได ดังนี้ 
  1. ABI/INFORM Complete  เปนฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลทางดานธุรกิจ การโฆษณา การตลาด 
เศรษฐศาสตร การจัดการทรัพยากรมนุษย การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร  มากกวา  1 ,100 รายการ ซึ่ งรวมถึ ง
สารสนเทศของบริษัทตาง ๆ อีกมากกวา 60,000 บริษัท และสามารถสืบคนบทความฉบับเต็มไดจากวารสารทั่วโลก
กวา 800 รายชื่อ    
  2. ACM Digital Library  เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
สิ่ งพิมพตอเนื่อง จดหมายขาว และเอกสารมนการประชุมวิชาการ ที่ จัดทำโดย ACM (Association for 
Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประอบดวยขอมูลที่สำคัญ เชน รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป 
article reviews และบทความฉบับเต็ม ใหขอมูลตั้งแตป 1985 – ปจจุบัน 
  3. H.W.Wilson เปนฐานขอมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ 
Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
  4. Proquest Dissertation & Theses เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง ประกอบไปดวยขอมูล
มากกวา 2.4 ลานระเบียน 
  5. SpringerLink – Journal เปนฐานขอมูลวารสารอิ เล็กทรอนิกส  วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรสขุภาพ ครอบคลุมวารสารจำนวนเอกสารฉบับเตม็ 1,130 ชื่อ ขอมูลป 1997 – ปจจุบัน 
  6. Web of Science 
  7. Academic Search Premier 
  8. Education Research Complete 
  9. Computer & Applied Sciences Complete 
  10. EMERALD MANAGEMENT E-JOURNAL เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการจัดการ 
ไดแก การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติข้ันสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
เศรษฐศาสตรการศึกษา การผลิตและบรรจุผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ  
การจัดการทรัพยากรมนุษย อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการขอมูลขาววารสารและความรู ธุรกิจ
ระหวางประเทศ การเรียนรูและการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ วิทยาศาสตรการจัดการ  
การจัดการคุณภาพ การตลาดวัสดุศาสตรและวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนสงสินคา การจัด
องคกร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรพัย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  11. America Chemical Society Journal (ACS) เปนฐานขอมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย  
จากวารสารทางดานเคมีและวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพเปนรูปเลม วารสารเล็กทรอ
นิกส (Electronic Journals) ขอมูลที่ไดจากการสืบคนเปนขอมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) 
ยอนหลังตั้งต่ี 1996 
  12. Science Direct เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life 
Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ยอนหลังตั้งแตป 1995 
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 2.2.2 หองประชุม 
 

 
 
 2.2.3 โรงอาหาร 
 

 
 
 2.2.4 หองพยาบาล 
 

 
 



- 61 - 
 

 
 
 2.2.5 สนามกฬีา 
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 2.2.6 อาคารจอดรถ 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีประจำปการศกึษา 2562  
 

 
 

 3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปการศึกษา 2562 
จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

I P O คะแนนเฉล่ีย

1 4.15 5.00 3.01 4.24 ระดับดี

2 5.00 5.00 3.57 4.52 ระดับดีมาก

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

5 - 4.50 - 4.50 ระดับดี

คะแนนเฉล่ียรวม 4.36 4.86 3.29 4.46 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับพอใช ระดับดี

องคประกอบท่ี
คะแนนการประเมินเฉล่ีย

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะ :: เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
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 3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับมหาวิทยาลยั  ประจำปการศกึษา 2562 
 

I P O คะแนนเฉล่ีย

1 3.79 5.00 3.29 4.17 ระดับดี

2 3.44 5.00 4.38 4.27 ระดับดี

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

5 - 4.50 4.21 4.40 ระดับดี

คะแนนเฉล่ียรวม 3.67 4.86 3.96 4.38 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับดี ระดบัดีมาก ระดับดี ระดับดี

องคประกอบท่ี
คะแนนการประเมินเฉล่ีย

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ผลการประเมิน
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 

 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนงัสือท่ีสภาสถาบนัการศกึษาอนุมัตหิลักสตูร 
ภาคผนวก 2 รายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบนัการศึกษา 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบตัิการทีใ่ชในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนงัสือท่ีสภาสถาบนัการศกึษาอนุมัตหิลักสตูร 
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ภาคผนวก 2 รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบนัการศึกษา 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏบิัตกิารที่ใชในการเรียนการสอน 
 


