
คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 
 

สำหรับการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564-2568 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

214 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
 
 

1 ตุลาคม 2564 
 



-2- 
 

สารบัญ 
 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 3 

 1. ชื่อหลักสูตร 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร (ใหระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 
7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 
9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

3 
3 
3 
3 
4 
5 
13 
13 
13 
13 

สวนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา 14 

 1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
3. คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

14 
14 
14 
14 

สวนท่ี 3 คณาจารย 23 

 1. ประธานหลักสูตร 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา (อนาคตใหใชคำเดียวกันกับของกระทรวงฯ) 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 
5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 
6. แผนพัฒนาหลักสตูรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

23 
23 
24 
24 
25 
25 

สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 28 

 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 
2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

28 
33 

สวนท่ี 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 41 

 1. หองปฏิบัติการ 
1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2. สิ่งอำนวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

41 
41 
54 
54 
54 
55 
57 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก 63 

 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบนัการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมตั ิ

จากสภาสถาบนัการศึกษา 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวิชาที่ขอเทียบองคความรู) 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 5   อ่ืนๆ  

 



-3- 
 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 
ช่ือสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากำลัง) 
ปการศึกษาท่ีรับรองปริญญา ปการศึกษา 2564-2568 

 
สวนที ่1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

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

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ไมม ี

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ไมมี 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟา โดยเนนทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห ออกแบบและ

ประยุกตใชความรู เพ่ือแกปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลังสมัยใหม รวมไปถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ใหมีสมรรถนะ ดังนี้  
1 คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 
2 มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของทั้งทฤษฎีและปฏิบัติท่ีจำเปนสำหรับการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา  
3 มีวิจารณญาณที่ดี สามารถวิเคราะหและแกไขปญหางานดานวิศวกรรมไฟฟาได   
4 มีมนุษยสัมพันธ สามารถทำงานเปนหมูคณะได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความเปนผูนำและผูตาม มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
5 มีทักษะในการติดตอสื่อสารขอมูล การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศัพททางเทคนิค ตลอดจนการใช

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางด ี 

6 มีความสามารถในการทดลอง ทดสอบและประยุกตใชเครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟา สามารถสรางสิ่งประดิษฐ 
เขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟาและสามารถนำไปสูการประกอบอาชีพวิศวกรรมไฟฟาได 
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5. ระบบการจัดการศึกษา 
5.1. ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่ง ๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 
และภาคการศึกษาที่ 2 โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกำหนดตาง ๆ เปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2562 
   

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
มีภาคฤดูรอน  จำนวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 6 สัปดาห แตไมเกิน 9 สัปดาห เฉพาะ

นักศึกษาที่เลือกแผนฝกงานในชั้นปท่ี 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม) 
5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วาดวยการเทียบโอน
ผลการศึกษาและยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2562 และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเทียบโอน/ยกเวนรายวิชาสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทาโดยสามารถเทียบโอนไดไมเกิน 35 หนวยกิต ยกเวนวิชาเฉพาะ 
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6. แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

  ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 3(3-0-6) 
31100215 ปฏิบัติการวศิวกรรมโรงงาน 1(0-3-1) 
31100220 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 1 3(3-0-6) 
31401210 ฟสิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31401211 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31100229 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
31105208 วิชาชีพวิศวกรรม 1(3-0-2) 

รวม 18(17-8-33) 
 

  ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
30005101 วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
31100221 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 2 3(3-0-6) 
31402275 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31402276 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31100211 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31100212 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

รวม 19(17-5-36) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา 3(3-0-6) 
3000XXXX วิชาเลือกกลุมวิชาสหศาสตร 3(3-0-6) 
31100222 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 3 3(3-0-6) 
31100213 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31105201 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
31105202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
31105205 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30005102 คณิตศาสตรเพื่อการคดิวิเคราะหและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
31105203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31105204 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31105206 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
31105207 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
31105301 ระบบดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 
31105303 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 17(14-8-31) 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
30007101 การสรางสรรคธุรกิจใหมและความเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
31105304 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา 3(3-0-6) 
31105305 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 1(0-3-1) 
31105310 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
31105311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-1) 
31105312 อิเล็กทรอนิกสกำลัง   3(3-0-6) 
31105313 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสกำลัง 1(0-3-1) 

รวม 18(15-9-33) 
 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX วิชาเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
31105315 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
31105316 ปฏิบัติการระบบไฟฟากำลัง 1(0-3-1) 
31105322 ระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
31105323 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
31105412 เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 
  ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
31105904 การฝกงาน 1(0-8-0) 

รวม 1(0-8-0) 
 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31105314 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
31105317 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 
31105318 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
311054xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
31105701 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-0) 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 16(15-3-30) 
 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
311054xx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
31105702 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 2(0-6-0) 

รวม 5(3-6-6) 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาสหกิจศกึษา (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 
 

  ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 3(3-0-6) 
31100215 ปฏิบัติการวศิวกรรมโรงงาน 1(0-3-1) 
31100220 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 1 3(3-0-6) 
31401210 ฟสิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31401211 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31100229 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
31105208 วิชาชีพวิศวกรรม 1(3-0-2) 

รวม 18(17-8-33) 
 

  ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
30005101 วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
31100221 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 2 3(3-0-6) 
31402275 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31402276 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31100211 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31100212 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

รวม 19(17-5-36) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา 3(3-0-6) 
3000XXXX วิชาเลือกกลุมวิชาสหศาสตร 3(3-0-6) 
31100222 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 3 3(3-0-6) 
31100213 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31105201 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
31105202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
31105205 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30005102 คณิตศาสตรเพื่อการคดิวิเคราะหและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
31105203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31105204 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31105206 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
31105207 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
31105301 ระบบดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 
31105303 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 17(14-8-31) 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
30007101 การสรางสรรคธุรกิจใหมและความเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
31105304 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา 3(3-0-6) 
31105305 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 1(0-3-1) 
31105310 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
31105311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-1) 
31105312 อิเล็กทรอนิกสกำลัง   3(3-0-6) 
31105313 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสกำลัง 1(0-3-1) 

รวม 18(15-9-33) 
 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX วิชาเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
31105315 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
31105316 ปฏิบัติการระบบไฟฟากำลัง 1(0-3-1) 
31105322 ระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
31105323 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
31105412 เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31105314 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
31105317 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 
31105318 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
311054xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
31100903 เตรียมสหกจิศึกษา  1(2-0-4) 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 16(17-0-34) 
 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31105903  สหกิจศึกษา 6(0-8-0) 
รวม 6(0-8-0) 
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แผนการศึกษาที่ 3 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
  ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร* 3(3-0-6) 
30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง* 3(3-0-6) 
31100215 ปฏิบัติการวศิวกรรมโรงงาน 1(0-3-1) 
31100220 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 1 3(3-0-6) 
31401210 ฟสิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31401211 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31100229 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
31105208 วิชาชีพวิศวกรรม 1(3-0-2) 

รวม 18(17-8-33) 
 

  ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ* 3(3-0-6) 
30005101 วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต* 3(3-0-6) 
31100221 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 2 3(3-0-6) 
31402275 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31402276 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31100211 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31100212 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

รวม 19(17-5-36) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา* 3(3-0-6) 
3000XXXX วิชาเลือกกลุมวิชาสหศาสตร* 3(3-0-6) 
31100222 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 3 3(3-0-6) 
31100213 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31105201 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
31105202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
31105205 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30005102 คณิตศาสตรเพื่อการคดิวิเคราะหและการตัดสินใจ* 3(3-0-6) 
31105203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31105204 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31105206 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
31105207 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
31105301 ระบบดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 
31105303 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 17(14-8-31) 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร* 3(3-0-6) 
30007101 การสรางสรรคธุรกิจใหมและความเปน

ผูประกอบการ* 
3(3-0-6) 

31105304 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา 3(3-0-6) 
31105305 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 1(0-3-1) 
31105310 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
31105311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-1) 
31105312 อิเล็กทรอนิกสกำลัง   3(3-0-6) 
31105313 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสกำลัง 1(0-3-1) 

รวม 18(15-9-33) 
 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX วิชาเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร* 3(3-0-6) 
31105315 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
31105316 ปฏิบัติการระบบไฟฟากำลัง 1(0-3-1) 
31105322 ระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
31105323 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
31105412 เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี* 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 
  ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
31105904 การฝกงาน 1(0-8-0) 

รวม 1(0-8-0) 
 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31105314 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
31105317 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 
31105318 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
311054xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
31105701 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-0) 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี* 3(3-0-6) 

รวม 16(15-3-30) 
 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
311054xx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
31105702 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 2(0-6-0) 

รวม 5(3-6-6) 
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แผนการศึกษาที่ 4 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 
 
  ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร* 3(3-0-6) 
30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง* 3(3-0-6) 
31100215 ปฏิบัติการวศิวกรรมโรงงาน 1(0-3-1) 
31100220 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 1 3(3-0-6) 
31401210 ฟสิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31401211 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31100229 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
31105208 วิชาชีพวิศวกรรม 1(3-0-2) 

รวม 18(17-8-33) 
 

  ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ* 3(3-0-6) 
30005101 วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต* 3(3-0-6) 
31100221 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 2 3(3-0-6) 
31402275 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31402276 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31100211 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31100212 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

รวม 19(17-5-36) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา* 3(3-0-6) 
3000XXXX วิชาเลือกกลุมวิชาสหศาสตร* 3(3-0-6) 
31100222 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 3 3(3-0-6) 
31100213 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31105201 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
31105202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
31105205 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30005102 คณิตศาสตรเพื่อการคดิวิเคราะหและการตัดสินใจ* 3(3-0-6) 
31105203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31105204 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 
31105206 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
31105207 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
31105301 ระบบดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 
31105303 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 17(14-8-31) 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร* 3(3-0-6) 
30007101 การสรางสรรคธุรกิจใหมและความเปน

ผูประกอบการ* 
3(3-0-6) 

31105304 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟา 3(3-0-6) 
31105305 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 1(0-3-1) 
31105310 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
31105311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-1) 
31105312 อิเล็กทรอนิกสกำลัง   3(3-0-6) 
31105313 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกสกำลัง 1(0-3-1) 

รวม 18(15-9-33) 
 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000XXXX วิชาเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร* 3(3-0-6) 
31105315 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
31105316 ปฏิบัติการระบบไฟฟากำลัง 1(0-3-1) 
31105322 ระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
31105323 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
31105412 เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี* 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31105314 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
31105317 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 
31105318 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 
311054xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
31100903 เตรียมสหกจิศึกษา  1(2-0-4) 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี* 3(3-0-6) 

รวม 16(17-0-34) 
 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31105903  สหกิจศึกษา 6(0-8-0) 
รวม 6(0-8-0) 

 
                 หมายเหตุ * รายวิชาที่สามารถขอเทียบโอนไดสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 27 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 6 หนวยกิต 
- กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 9 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสหศาสตร 3 หนวยกิต ขอเทียบโอนไมเกิน 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาการเปนผูประกอบการ 3 หนวยกิต ขอเทียบโอนไมเกิน 3 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมอนุญาตใหเทียบโอน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต ขอเทียบโอนไมเกิน 6 หนวยกิต 
 

รวมหนวยกิตท่ีขอเทียบโอน   33 หนวยกิต 
จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  132 หนวยกิต 
จำนวนหนวยกิตคงเหลือ   99 หนวยกิต 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- เปนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.  2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) 

- เวลาที่เริ่มใชหลักสูตรนี้ : ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2564 
- สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564 

 
9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ตำแหนงบริหาร (วาระการดำรงตำแหนง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

รองศาสตราจารย 
ดร.สุทธภิัทร ศรสีุข 

 
 
 
 
 

รักษาราชการแทนรองอธิการบด ี
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

20 เมษายน พ.ศ. 2564 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

1 นายณัฐพงศ สอนอาจ ประธานหลักสตูร 081-976-8089 Nutthapong_s@npu.ac.th 
2 นางสาวฤทัยวรรณ เมืองสุวรรณ เจาหนาที ่ 095-4865314 Thongfah.ff@gmail.com 
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สวนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1.เปนผู สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื ่นที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเทา หรือ 

2. เปนผูสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) สาขาวิชาไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส หรือ 

3. เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยันครพนม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 กำหนดการรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

ใชวิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 
  ตารางท่ี 1: ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปที่ 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปที่ 2 - 15 15 15 15 
ช้ันปที่ 3 - - 15 15 15 
ช้ันปที่ 4 - - - 15 15 

รวม 15 30 45 60 60 
 

  ตารางท่ี 2: ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปที่ 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปที่ 2 - 15 15 15 15 
ช้ันปที่ 3 - - 15 15 15 
ช้ันปที่ 4 - - - 15 15 

รวม 15 30 45 60 60 

 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  

3.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Washington Accord 
 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
-  สามารถประย ุกต  ใช ความร ู ทางด านคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื ่อการแกไขและหาคำตอบ ของปญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซอน 

31100220
คณิตศาสตร
วิศวกรรมและการ
ประยุกตใชงาน 1 

การประยุกตใชคณติศาสตรในเชิงวิศวกรรม 
ลิมิตและความตอเน่ือง อนุพันธของฟงกชันคา
จริงและฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ การ
อินทิเกรตพ้ืนฐาน เรขาคณิตวิเคราะห 

31100221
คณิตศาสตร
วิศวกรรมและการ
ประยุกตใชงาน 2 

การประยุกตใชการอินทิเกรต เทคนิคการ
อินทิเกรตแบบตาง ๆ การวิเคราะหปญหาในงาน
วิศวกรรมดวยอนุกรมอนันต อนุกรมฟูเรยีร 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร จำนวนเชิงซอน พีชคณิต
ของเมตริกซ 

31100222
คณิตศาสตร

การวิเคราะหและประยุกตใชคณิตศาสตรในงาน
วิศวกรรมข้ันสูง เวกเตอรในปริภูม ิ2 มิติและ 3 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

วิศวกรรมและการ
ประยุกตใชงาน 3 

มิติ ทฤษฎีของสนามเวกเตอร แคลคูลสัของ
อนุพันธหลายตัวแปร การอินทิเกรตหลายช้ัน 

31105303
คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา 

สมการเชิงอนุพันธยอย ปญหาเงื่อนไขคา
ขอบเขต ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธสามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธยอย การหาผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเสน คาเจาะจง เวกเตอรเจาะจง ผลเฉลย
ของสมการไมเชิงเสน การปรับเสนโคงและการ
ประมาณคาในชวง การประมาณคาในชวง
อนุพันธและอินทิกรัลเชิงตัวเลข การประมาณ
คาที่เหมาะสม 

31401210 ฟสิกส
วิศวกรรม   

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติ
ของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน การสั่น
และคลื่น แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง 
วงจรไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส ทัศน
ศาสตร ทฤษฎีสมัพันธภาพพิเศษ โครงสราง
อะตอม กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียส   

31402275 เคมี
วิศวกรรม 

ปริมาณสารสมัพันธและพื้นฐานของทฤษฎี
อะตอม สมบตัิของแกส ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดลุเคมี สมดลุไอออนิก จลศาสตร
เคมี โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของอะตอม พันธะ
เคมี สมบัติของตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
อโลหะ และโลหะทรานซิชัน 

31105205
สนามแมเหล็กไฟฟา 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและฉนวน คาความจุ
ไฟฟา สนามแมเหล็กจากกระแสไฟฟา    ตัว
ตานทาน สนามแมเหล็ก วัสดุแมเหล็ก ตัว
เหนี่ยวนำ สนามแมเหล็กที่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา      สมการของแมกซเวลล 

31105201
วงจรไฟฟา 

องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหโหนด
และเมช ทฤษฎีวงจร ความตานทาน ความ
เหนี่ยวนำ และความจุประจุ วงจรอันดับหนี่ง
และอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจร
กำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบสามเฟส 

31105203
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 

อุปกรณสารก่ึงตัวนำ คณุลักษณะกระแส-แรงดัน
และคณุลักษณะทางความถ่ี         การวิเคราะห
และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและ
ออกแบบวงจรทรานซิสเตอรแบบบีเจที มอส 
ซีมอส และ ไบซมีอส วงจรทรานซสิเตอร ออป
แอมปและการใชงาน โมดูลแหลงจายไฟฟา 

31105206 ระบบ
ควบคุม 

การจำลองทางคณติศาสตรของระบบ ฟงกชั่น
ถายโอน การจำลองระบบในโดเมนของเวลาและ
ความถี่ การจำลองพลศาสตรและผลตอบสนอง
ของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง        
การควบคุมแบบเปดและแบบปด การควบคุม
แบบยอนกลับและคาความออนไหว ชนิดของ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

การควบคุมแบบยอนกลับ แนวคิดและเงื่อนไข
ของเสถียรภาพในระบบ วิธีของการทดสอบ
เสถียรภาพ 

31105310
เครื่องจักรกลไฟฟา 

วงจรแมเหล็ก หลักการของการแปรผันพลังงาน
เชิงกลไฟฟา พลังงานและพลังงานรวมในวงจร
แมเหล็ก หมอแปลงแบบเฟสเดยีวและแบบสาม
เฟส หลักการของเครื่องกลไฟฟาหมุน เคร่ืองกล
ไฟฟากระแสตรง เคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับ 
เครื่องกลไฟฟาแบบซิงโครนสั เครือ่งกลไฟฟา
เหนี่ยวนำแบบเฟสเดยีวและแบบสามเฟส การ
ปองกันเคร่ืองกลไฟฟา 

31105312
อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
หลักการแปลงผันพลังงาน             เครื่อง
แปลงผัน เคร่ืองแปลงผันกระแสสลับเปน
กระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปน
กระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปน
กระแสสลับ เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปน
กระแสสลับ 

31105322
ระบบสื่อสาร 

การมอดูเลตสัญญาณคลื่นตอเนื่อง ทฤษฎีการ
สุมตัวอยาง การควอนไทซ เทคนิคการมอดูเลต
แบบพัลสของสญัญาณ การจดัสณัฐานเบสแบนด
สำหรับการสงขอมลู เทคนิคการเขารหัสรูปคลื่น 
เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณแบบดิจิตอล การ
มอดูเลตสญัญาณแบบสเปกตรัมแผออก  การ
สื่อสารแบบไรสาย ระบบสกาดา อินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง/สกาดา หัวขอสื่อสารใหมท่ี
นาสนใจ 

31105323 
สัญญาณและระบบ 

สัญญาณวลาตอเนื่องและสญัญาณเวลาดีสครีต 
การจำแนกและการอธิบายสัญญาณดวยฟงกช่ัน
คณิตศาสตร การอธิบายระบบในเชิง
คณิตศาสตร คุณสมบตัิของระบบเชิงเสนไม
เปลี่ยนผันตามเวลา ผลตอบสนองของระบบ 
คอนโวลูชั่น เสถียรภาพ อนุกรมฟรูิเยร การ
แปลงฟูริเยร ฟงกช่ันการถายโอนของระบบและ
ผลตอบสนองเชิงความถ่ี การชักตัวอยางและ
ทฤษฎีการชักตัวอยาง การแปลงลาปลาซ การ
แปลงแบบ z 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มี
นัยสำคัญ โดยใช หลักการทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

31105315 ระบบ
ไฟฟากำลัง 

การผลิตพลังงานไฟฟา โรงจักรไฟฟา วงจรไฟฟา
กําลังแบบกระแสสลับระบบสามเฟส ระบบต
อหนวย คุณลักษณะและแบบจำลองของเครื่อง
กำเนิดไฟฟา คุณลักษณะและแบบจำลองของ
หมอแปลงไฟฟากำลัง การคํานวณพารามิเตอร
ของสายสงไฟฟา สมการโครงขายของระบบไฟฟ
ากําลัง ระบบจําหนายแบบตางๆ คุณลักษณะ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ของโหลดแบบตางๆ พื้นฐานการไหลของโหลด 
พื้นฐานของการคำนวณความผิดพรอง 

31105318 การ
ปองกันระบบไฟฟา
กำลัง 

พื้นฐานการปองกันระบบไฟฟากำลังในทาง
ปฏิบัติ หมอแปลงเครื่องมือวัดและตัวตรวจจับ 
อุปกรณปองกันและการปองกันระบบ การปอง
กระแสเกินและการผิดพรองลงดิน การปองกัน
แบบผลตาง การปองกันสายสงดวยรีเลย
ระยะทาง การปองกันสายสงดวยไพล็อตรีเลย 
การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง การ
ปองกันเคร่ืองกำเนิดไฟฟา การปองกันในเขต
ของบัส แนะนำอุปกรณปองกันแบบดิจิทัล 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของปญหา  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปญหาทาง วิศวกรรมที่
ซับซอน และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจำเป นและเหมาะสม ก ับข อพ ิจารณาทางดาน
สาธารณส ุข ความปลอดภ ัย ว ัฒนธรรม ส ังคม และ
สิ่งแวดลอม 

31105314 การ
ออกแบบระบบ
ไฟฟา 

แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน รหสัและมาตรฐาน 
แผนการจำหนายกำลังไฟฟา สายไฟฟาและสาย
เคเบิล รางสาย เครื่องมือและอุปกรณทางไฟฟา 
การคำนวณโหลด การแกคาตัวประกอบกำลัง
และการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน การ
ออกแบบวงจรแสงสวางและเคร่ืองใชไฟฟา การ
ออกแบบวงจรมอเตอร โหลด สายปอน และสาย
ปอนหลัก ระบบไฟฟากำลังฉุกเฉนิ การคำนวณ
กระแสลัดวงจร ระบบการตอลงดนิสำหรับการ
ติดตั้งทางไฟฟา 

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบคนเพื่อหาคำตอบของ ปญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจัยและวิธีการวิจัย 
รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห และการแปล
ความหมายของขอมูล การสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลสรุป
ที่ เช่ือถือได 

31105701 
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 1 

เสนอหัวขอโครงงานที่เปนความคดิสรางสรรค 
หรือท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมใหม โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ศึกษาวิธีทำ
โครงงาน วัตถุประสงค แผนงานและข้ันตอน
ดำเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของ ออกแบบและพัฒนาระบบ การเขียน
รายงาน นำเสนอโครงงานและสอบปากเปลา 

31105702 
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 2 

พัฒนาโครงงานตอเนื่องจากโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 1 ใหเปนระบบท่ีสมบูรณ    
เขียนวิทยานิพนธ สอบวัดความรูและ
ความสำเร็จของโครงงานแบบสอบปากเปลา  

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช
เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
รวมถ ึงการพยากรณ การทำแบบจำลองของงานทาง
วิศวกรรมที่ซับซอนท่ี เขาใจถึงขอจำกัดของเครื่องมือตางๆ 

31105304 
เครื่องมือวัดและการ
วัดทางไฟฟา 

หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา การแบง
ประเภทและคณุสมบัติของเครื่องมือวัด การ
วิเคราะหการวัด การวัดกระแสและแรงดันเอซี
และดีซดีวยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบ
ดิจิทัล การวัดกำลัง ตัวประกอบกำลัง และ
พลังงาน การวัดความตานทาน คาการเหน่ียวนำ 
คาความจไุฟฟา การวัดความถ่ีและคาบเวลา/
ชวงเวลา สัญญาณรบกวน อุปกรณแปลง
สัญญาณ การสอบเทียบ 

31105317
วิศวกรรม
ไฟฟาแรงสูง 

การใชงานไฟฟาแรงสูงและแรงดันไฟฟาเกินใน
ระบบไฟฟากำลัง การกำเนดิไฟฟาแรงสูงสำหรับ
การทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง 
สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเบรค
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ดาวนทางไฟฟาในฉนวนแกส ของเหลวและ
ของแข็ง เทคนิคการทดสอบดวยไฟฟาแรงสูง 
การเกิดฟาผาและการปองกัน การประสาน
ฉนวน 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรูที่ ไดรับ มา
ประเมินประเด็นและผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

31105208 วิชาชีพ
วิศวกรรม 

แนะนําว ิชาชีพว ิศวกรรม ประเภทงานทาง
วิศวกรรม การเตรียมความพรอมสูการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม การใชเครื่องมือ
ชวยคํานวณสำหรับงานทางวิศวกรรมและการ
สืบคนขอมูลทางวิศวกรรม การแกปญหาทาง
วิศวกรรม บทบาทและความรับผิดชอบของ
วิศวกรตอสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ว ิศวกร กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข องก ับงานทาง
วิศวกรรม สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคำตอบของปญหางานทาง
วิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถ
แสดงความรูและความจำเปนของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

31105412
เทคโนโลยีการเก็บ
สะสมพลังงาน 

แนวโนมการพัฒนาระบบไฟฟากำลัง อุปกรณ
สะสมพลังงานซึ่งเปนหนวยหนึ่งของระบบไฟฟา
กำลัง การประยุกตใชอุปกรณสะสมพลังงาน 
พลังงานความรอน ลอชวยแรง พลังงานน้ำแบบ
สูบกลับ พลังงานอากาศอัด พลังงานจาก
ไฮโดรเจน พลังงานจากเช้ือเพลิงสงัเคราะหและ
พลังงานไฟฟาเคมี แถวตัวเก็บประจุ พลังงาน
แมเหล็กตัวเหนี่ยวนำยิ่งยวด ระบบสะสม
พลังงาน  

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสำนึก รับผิดชอบ
ตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

31105208 วิชาชีพ
วิศวกรรม 

แนะนําว ิชาชีพว ิศวกรรม ประเภทงานทาง
วิศวกรรม การเตรียมความพรอมสูการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม การใชเครื่องมือ
ชวยคํานวณสำหรับงานทางวิศวกรรมและการ
สืบคนขอมูลทางวิศวกรรม การแกปญหาทาง
วิศวกรรม บทบาทและความรับผิดชอบของ
วิศวกรตอสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ว ิศวกร กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข องก ับงานทาง
วิศวกรรม สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม 

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเปนทีม (Individual and 
Team work) 
- ทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทำงานเดี่ยว 
และการทำงานในฐานะผูร วมทีมหรือ ผู นำทีมที ่มีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

31105701 
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 1 

เสนอหัวขอโครงงานท่ีเปนความคดิสรางสรรค 
หรือท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมใหม โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ศึกษาวิธีทำ
โครงงาน วัตถุประสงค แผนงานและข้ันตอน
ดำเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของ ออกแบบและพัฒนาระบบ การเขียน
รายงาน นำเสนอโครงงานและสอบปากเปลา 

31105702 
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 2 

พัฒนาโครงงานตอเนื่องจากโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 1 ใหเปนระบบท่ีสมบูรณ    
เขียนวิทยานิพนธ สอบวัดความรูและ
ความสำเร็จของโครงงานแบบสอบปากเปลา  
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31105903 สหกิจ
ศึกษา 

นักศึกษาตองไปปฏิบตัิงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเปนพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษา สหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นกัศึกษาจะตอง
สงรายงานการปฏิบัติงานและนำเสนอผล การไป
ปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวชิา เพื่อทำการ
ประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏบิัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารยนิเทศ และพนักงานที่
ปรึกษา และผลการ เขารวมกิจกรรมการ
สัมภาษณและสมัมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบ 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซอนกับกลุมผู ปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล 
อาทิ สามารถอานและเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและ
เตร ียมเอกสารการออกแบบงาน ว ิศวกรรมได อย างมี
ประสิทธิผล สามารถนำเสนอ สามารถใหและรับคำแนะนำ
งานไดอยางชัดเจน 

30001101 
ภาษาไทยเพื ่อการ
สื่อสาร 

ลักษณะและความสำคัญของภาษาไทย การใช
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด 
การอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหอยางมี
ว ิจารณญาณ ให สามารถสื ่อสารไดอย างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนำความรูไปใชในการ
นำเสนอผลงานรูปแบบตาง ๆ 

30002101 
ภาษาอ ั งกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
เพื่อการใชในชีวิตประจำวัน ความรูและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
รวมสมัย การใชภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานใน
การสนทนา ตามสถานการณ และตามโอกาส
ทางสังคม 

31105208วิชาชีพ
วิศวกรรม 

แนะนําว ิชาชีพว ิศวกรรม ประเภทงานทาง
วิศวกรรม การเตรียมความพรอมสูการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม การใชเครื่องมือ
ชวยคํานวณสำหรับงานทางวิศวกรรมและการ
สืบคนขอมูลทางวิศวกรรม การแกปญหาทาง
วิศวกรรม บทบาทและความรับผิดชอบของ
วิศวกรตอสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ว ิศวกร กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข องก ับงานทาง
วิศวกรรม สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรู และความเขาใจ หลักการทาง
วิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถประยุกตใช
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผูรวมทีมและผูนำทีม
เพื่อบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดลอมการ
ทำงาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

31101455 การเปน
ผูประกอบการ 

บทนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ หลักการวางแผนและเปาหมาย
ธุรกิจ องคกรและการบริหารงานภายในองคกร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารเงินทุน 
การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพ 
การเพิ่มผลผลิต 

31105701โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 1 

เสนอหัวขอโครงงานท่ีเปนความคดิสรางสรรค 
หรือท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมใหม โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ศึกษาวิธีทำ
โครงงาน วัตถุประสงค แผนงานและข้ันตอน
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ดำเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของ ออกแบบและพัฒนาระบบ การเขียน
รายงาน นำเสนอโครงงานและสอบปากเปลา 

31105702 
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 2 

พัฒนาโครงงานตอเนื่องจากโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 1 ใหเปนระบบท่ีสมบูรณ    
เขียนวิทยานิพนธ สอบวัดความรูและ
ความสำเร็จของโครงงานแบบสอบปากเปลา  

31105903 สหกิจ
ศึกษา 

นักศึกษาตองไปปฏิบตัิงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเปนพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษา สหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นกัศึกษาจะตอง
สงรายงานการปฏิบัติงานและนำเสนอผล การไป
ปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวชิา เพื่อทำการ
ประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏบิัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารยนิเทศ และพนักงานที่
ปรึกษา และผลการ เขารวมกิจกรรมการ
สัมภาษณและสมัมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบ 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเปนในการเตรียมตัว เพื ่อให
สามารถการปฏิบัติงานไดโดยลำพังและ สามารถการเรียนรู
ตลอดชีพเมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

30005101 
วิทยาศาสตรเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

ท ักษะและเจตคต ิทางว ิทยาศาสตร  เพื่ อ
พ ัฒนาการค ิดและเร ียนร ู ตลอดช ีว ิต การ
แกปญหาและการพัฒนาตนเอง การประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีว ิตประจำวัน 
วิธีการทางวิทยาศาสตรและวิจัยเพื่อการแสวงหา
ความรูและวิเคราะหขอมูลใหเทาทันตอยุคแหง
การเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกขอมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ปฏิบัติตนอยางมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

1.2 ตระหนักรู และปฏิบัติตนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

1.3 เขาใจความเปนพลเมืองภายใตประชาคมท่ีตนอาศัยอยู 

1.4 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

1.5 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1.6 มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.7 วิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

1.8 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟา 

2. ความรู 

2.1 มีความรูและเขาใจในดานภาษาและการสื่อสาร 

2.2 มีความรูและเขาใจในดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.3 มีความรูและเขาใจในดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2.4 สามารถเชื่อมโยงศาสตรดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

2.5 มีฐานคิดของการสรางทุนมนุษย การสรางความรู นวัตกรรมและความเปนผูประกอบการที่สอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติและ

ประเทศไทย 4.0 

2.6 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพืน้ฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับ

งานทางดานวิศวกรรมศาสตรไฟฟา และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.7 มีความรู และความเขาใจเกี ่ยวกับหลักการที ่สำคัญ ทั ้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื ้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทาง

วิศวกรรมไฟฟา 

2.8 บูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของได 

2.9 มีความรูในการวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสมได เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เปนตน 

2.10 ใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 มีทักษะในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

3.2 มีทักษะในการคิดแบบองครวมในเชิงเหตุผลและสรางสรรค 

3.3 วิเคราะหและตัดสินใจดวยหลักทางวิทยาศาสตร 

3.4 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

3.5 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการได 

3.6 คิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางมรีะบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.7 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรู

จากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.8 สืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ

เทคโนโลยีใหมๆ 



-22- 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติตนใหมีคุณคาของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

4.2 ดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 

4.3 มีประสบการณในการทำงานรวมกับชุมชนและกลุมวิชาชีพ เพ่ือใหเขาใจและเขาถึงสภาพ ความเปนจริงของชุมชนและกลุมวิชาชีพ

ที่ตนสนใจ 

4.4 เปนสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธท่ีดี เชื่อมั่นในตนเอง เปนผูนำ ผูตาม และทำงานเปนทีมไดดี 

4.5 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช

ความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.6 เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทัง้แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

4.7 วางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.8 รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย            ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและ

ทำงานรวมกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนำและผูตามได       อยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.9 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงานและการรักษา 

สภาพแวดลอมตอสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนคืน รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และประเมินสารสนเทศเพื่อใชใน การศึกษาคนควาและการ

ดำเนินชีวิต 

5.2 มีทักษะในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาคนควา และการทำงาน 

5.3 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี

5.4 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาที่เกี ่ยวของไดอยาง

สรางสรรค 

5.5 มีทักษะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.6 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย       โดยใชสัญลักษณ 

5.7 มีทักษะในการใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟา เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

6. ทักษะทางปฏิบัติการ 

6.1 สามารถใชเครื่องมือทดสอบ ทดลองในหองปฏิบัติการและประมวลผลงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาได 

6.2 สามารถพัฒนาระบบและประยุกตใชอุปกรณเฉพาะทาง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานท่ีดำเนินการได 

6.3 สามารถสรางสิ่งประดิษฐ ที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาได 

6.4 สามารถเขียนแบบสำหรับงานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นำไปสูภาคปฏิบัติและการเปนผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  
1. มีวินัยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานท่ีฝกงาน 

2. มีความรูเทคนิคและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟาได 

3. มีความสามารถในการวิเคราะหแกไขปญหาในสถานการณจริง 

4. มีความสามารถในการสื่อสารกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานไดเปนอยางด ี

5. มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น เขาใจชีวิตการทำงาน และวัฒนธรรมขององคกรเพื่อใหสามารถทำงานรวมกันได 
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สวนที่ 3 คณาจารย 
 
1. ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ

สอน (ป) 
นายณัฐพงศ สอนอาจ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 

วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี) 

2540 
2544 

 

20 

 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 1: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวชิา ไฟฟากำลัง 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
สอน (ป) 

1 นายณัฐพงศ สอนอาจ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี) 

2540 
2544 

20 

2 นายวัชรวิชญ  ดาวสวาง 
 
 

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

2547 
2555 

3 

3 นายทรงกช ศรีประสาร อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

2541 
 

2551 

6 

4 นายณัฐพงษ เกตวงษา อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

2552 
2555 

3 

5 นายคมกฤษณ ชูเรือง ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of 
Exeter, United Kingdom) 

2542 
 
 

2547 
2553 

10 
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3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
สอน (ป) 

1 นายณัฐพงศ สอนอาจ อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี) 

2540 
2544 

20 

2 นายวัชรวิชญ  ดาวสวาง 
 
 

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

2547 
2555 

3 

3 นายทรงกช ศรีประสาร อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

2541 
 

2551 

6 

4 นายณัฐพงษ เกตวงษา อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

2552 
2555 

3 

5 นายคมกฤษณ ชูเรือง ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of 
Exeter, United Kingdom) 

2542 
 
 

2547 
2553 

10 

6* นายดำรงศักดิ์ อรัญกลู อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ)    
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

2540 
2551 

17 

 

* หมายเหต:ุ ลาศึกษาตอเต็มเวลา (Full Time) 

 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  

 

ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏบิัติการ 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1. นายจีรวัฒน แกวบุดดา ผูชวยวิชาปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยนครพนม) 
2. นายอรรถพล ทุมประสาน ผูชวยวิชาปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนครพนม 
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5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2564 
  ตารางท่ี 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6  

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปท่ี 1 16 12 13 - - 
ชั้นปท่ี 2 - 16 12 - - 
ชั้นปท่ี 3   16 - - 
ชั้นปท่ี 4 - - - - - 

รวม 16 28 41   
รวมนักศึกษา (ช้ันปที่ 2-4) 28 

 
  ตารางท่ี 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปท่ี 1 10 5 7 - - 
ชั้นปท่ี 2 - 10 5 - - 
ชั้นปท่ี 3 - - 10 - - 
ชั้นปท่ี 4   -   

รวม 10 15 22 - - 
รวมนักศึกษา (ช้ันปที่ 2-4) 15 

 
 
  ตารางท่ี 3: อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

จำนวนอาจารยประจำ 
รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ม.

6) 
รวมจำนวนนกัศึกษาจริง 

(ปวส.) 
5 28 15 

อัตราสวน 1:8.6 
  อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 

 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ดานการบริหารหลักสตูรระบบและ
กลไกในการบริหารหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

- เอกสารพัฒนาหลักสูตรแผน
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและผล
การประเมินผลการเรยีนรูจาก
รายงานผลการดำเนินการของ
หลักสตูรที่รายงานใน มคอ. 7 

2. ดานการบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน เชน การบริหารงบประมาณ 
ทรัพยากรการเรียนการสอน 

- สำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3. ดานการบริหารคณาจารย 1) สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมี
การพัฒนาตนเองในตำแหนงทาง

1) อาจารยไดรับการพัฒนาไมนอย
กวารอย 20 ของอาจารยในสาขาศว
กรรมไฟฟา 
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แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

วิชาการหรือการศึกษาตอในระดับ    
ปริญญาเอก  
2) สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
สัมมนากับเครือขายหนวยงานจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ
กับวิชาชีพ 

2) รายงานการเขารวมสัมมนา
เครือขายหนวยงานจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของวิชาชีพ 

 

4. ดานการบริหารบุคคลสายสนับสนุน - สนับสนุนใหเขารวมอบรมสัมมนา 
หรือประชุมวิชาการในสาขาที่
เก่ียวของ 

- ใบรับรอง ประกาศนียบัตร การ
เขารวมอบรม สัมมนาหรือประชุม
วิชาการ 

5. ดานการสนับสนุนและการให
คำแนะนำนักศึกษา 

- กำกับติดตามการใหคำปรึกษา
วิชาการ แนะแนวแกนักศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหคำปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษา 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาตอการให
คำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

6. ดานความตองการตลาดแรงงาน 
สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

1) เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน และผูใชบัณฑิตเพื่อมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
2) สำรวจความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่มีตอหลักสูตร 
3) สำรวจความตองการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาของผูเรียนกับผูใช
บัณฑิต 

4) ติดตามภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต 

5) สำรวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

1) รายงานการประชุมวิพากษ
หลักสตูร 
2) รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจของบัณฑิตตอหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา 
3) รายงานผลการสำรวจความ
ตองการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
4) รายงานสถิติการมีงานทำของ
บัณฑิตจบใหม 
5) รายงานผลการประเมินความพงึ
พอใจในการใชบัณฑิตจาก
หนวยงานผูใชบัณฑิต 

 
6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

1.การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  1.1 จัดการอบรมแนะนำอาจารยเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา รวมถึงหลักเกณฑในการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 

 1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหทันสมัย 

2.การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

 2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา          ความรูและคณุธรรม 

 2.2 มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 2.3 สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขา

วิชาชีพเปนรอง 

 2.4 สนับสนุนใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะและสาขาวิชา 

 2.5 สงเสริมและสนับสนุนอาจารยในสาขาวิชาเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะและสาขาวิชา 
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6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 
 1. การใหเขาอบรมตามหลักสตูร “การปฐมนิเทศบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัยนครพนม” ซึ่ง เปนหลกัเกณฑใหอาจารยใหมทุก
คนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารย
มหาวิทยาลยัและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลีย้งทำหนาที่แนะนำและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 
 3. การชี้แจงและแนะนำหลักสตูร รายวิชาในหลักสูตร 
 4. การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทำเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลายหัวขอท่ีอาจารยใหม
มีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทำการสอนภายใตคำแนะนำของอาจารยพี่เลีย้งหรือประธานหลักสูตร 
 5. การกำหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
 6. แนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา เพื่อใชในการเรยีน การสอนและเขาสูตำแหนงทาง
วิชาการ 
 7. สงเสรมิอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสรมิการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องท่ีเก่ียวของกับ
วิศวกรรมไฟฟา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรมดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพื่อฝกอบรมเพิ่มพูนประสบการณ 

 
6.3. แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
สงเสริมใหอาจารยเรียนตอระดับปริญญาเอก (ไมนอยกวา รอยละ 15 ตออาจารยประจำ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564–2568) 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนอาจารยประจำสาขาฯ ที่ศึกษาตอเพ่ิม 
2564 2565 2566 2567 2568 

ปริญญาเอก – วิศวกรรมไฟฟา - 1 - 1 - 
ปริญญาโท – วิศวกรรมไฟฟา - - - - - 

 
 

6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 
 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนอาจารยประจำสาขาฯ  
ที่มีตำแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

2564 2565 2566 2567 2568 
ศาสตราจารย - - - - - 
รองศาสตราจารย - - - 1 - 
ผูชวยศาสตราจารย 1 1 - 1 1 



-28- 
 

สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากำลัง) 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
องคความรูท่ี
สภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
1.องคความรู
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร 
ฟสิกสบน
พื้นฐานของ
แคลคูลสั  

 
       
 
  กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแขง็เกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตรของไหล ความรอน การสั่นและคลื่น แมเหล็กไฟฟา 
วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส ทัศน
ศาสตร ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสี
และนิวเคลียส   
    ปฏิบัติการการทดลองเกีย่วกับเนื้อหาวิชาฟสิกสวิศวกรรม เชน 
กลศาสตรวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของไหล ความรอน การสั่นและ
คลื่น แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ 
อิเล็กทรอนิกส ทัศนศาสตร กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลยีส   
 

 
 
 
31401210 ฟสิกสวิศวกรรม 
Engineering Physics 
 
31401211 ปฏิบัติการ
ฟสิกสวิศวกรรม 
Engineering Physics 
Laboratory  
 

 
 
 

3(3-0-6)/45 
(80%) 

 
1(0-3-1)/45 

(20%) 
 

เคม ี     ปริมาณสารสมัพันธและพื้นฐานของทฤษฎีอะตอม สมบัติของ
แกส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดลุเคมี สมดุลไอออนิก 
จลศาสตรเคมี โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของอะตอม พันธะเคมี 
สมบัติของตารางธาตุ ธาตเุรพรเีซนเททีฟ อโลหะ และโลหะทรานซิ
ชัน 
    ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีวิศวกรรม เชน 
ปริมาณสารสมัพันธ แกสสารละลาย สมดลุเคมี สมดุลไอออนิก และ
จลศาสตรเคม ี
 

31402275 เคมีวิศวกรรม 
Engineering Chemistry 
 
 
31402276 ปฏิบัติการเคมี
วิศวกรรม 
Engineering Chemistry 
Laboratory 

3(3-0-6)/45 
(80%) 

 
 

1(0-3-1)/45 
(20%) 

 

คณิตศาสตร
เชิงวิศวกรรม 

    การประยุกตใชคณติศาสตรในเชิงวิศวกรรม ลิมติและความ
ตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันคาจริงและฟงกชันอดิศัย การประยุกต
อนุพันธ การอินทิเกรตพื้นฐาน เรขาคณิตวิเคราะห   
    การประยุกตใชการอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรตแบบตาง ๆ 
การวิเคราะหปญหาในงานวิศวกรรมดวยอนุกรมอนันต อนุกรมฟู
เรียร อุปนัยเชิงคณิตศาสตร จำนวนเชิงซอน พีชคณิตของเมตริกซ 
    การวิเคราะหและประยุกตใชคณิตศาสตรในงานวิศวกรรมขั้นสูง 
เวกเตอรในปรภิูมิ 2 มิติและ 3 มิต ิทฤษฎีของสนามเวกเตอร 
แคลคูลสัของอนุพันธหลายตัวแปร การอินทิเกรตหลายชั้น 
 
 

31100220  
คณิตศาสตรวิศวกรรมและ
การประยุกตใชงาน 1 
Engineering 
Mathematics and Its 
Applications I 
 
31100221 
คณิตศาสตรวิศวกรรมและ
การประยุกตใชงาน 2 
Engineering 
Mathematics and Its 
Applications II 

3(3-0-6)/45 
(33.33%) 

 
 
 
 
 

3(3-0-6)/45 
(33.33%) 
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องคความรูท่ี
สภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
 
31100222  
คณิตศาสตรวิศวกรรมและ
การประยุกตใชงาน 3 
Engineering 
Mathematics and Its 
Applications III 

 
3(3-0-6)/45 
(33.33%) 

 

2.องคความรู
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 
ความเขาใจ
และ
ความสามารถ
ในการถอด
ความหมาย
จากแบบทาง
วิศวกรรม 

 
 
 
    การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบท่ีตั้งก้ันฉาก การ
วาดภาพบนพิกัดฉาก การกำหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การ
เขียนภาพตดั การเขียนภาพชวยและภาพแผนคลี่  การสเก็ตรางแบบ 
การเขียนแบบประกอบและภาพแยกช้ินสวน พ้ืนฐานในดานการใช
คอมพิวเตอร  ชวยในการเขียนแบบ 

 
 
 
31100212  
เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 
 

 
 
 

3(2-2-5)/45 
(100%) 

วัสดุวิศวกรรม     ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบตัิ กระบวนการ
ผลิต และการประยุกตวสัดุวิศวกรรมกลุมหลัก เชน โลหะ โพลีเมอร 
เซรามิก และวสัดุคอมโพสิต แผนภาพและการตีความสมดลุวัฏภาค 
คุณสมบัติทางกลและการเสื่อม สภาพของวัสด ุ
 

31100213 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 
 

3(3-0-6)/45 
(100%) 

พื้นฐาน
กลศาสตร 

    สถิตยศาสตร ระบบแรง ผลลัพธระบบแรง ความสมดุล ความ
เสียดทาน หลักการของงานเสมือน และเสถียรภาพ พลศาสตร
เบื้องตน 
 

31100211 กลศาสตร
วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6)/45 
(100%) 

ทฤษฎี
วงจรไฟฟา 

    องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหโหนดและเมช ทฤษฎี
วงจร ความตานทาน ความเหน่ียวนำ และความจุประจุ วงจร
อันดับหน่ีงและอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรกำลังไฟฟา
กระแสสลับ ระบบสามเฟส 
    การทดลองและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ ไฟฟากระแสตรง 
กฎของเคอรชอฟฟ วงจรแบงแรงดันไฟฟาและวงจรแบงกระแสไฟฟา 
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง คุณลักษณะของแอล และ ซี ใน
วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ การวิเคราะห
วงจรไฟฟากระแสสลับ วงจรเรโซแนนซ วงจรไฟฟาสามเฟส 
 

31105201 วงจรไฟฟา 
Electric Circuits 
 
31105202  
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
Electric Circuits 
Laboratory 
 

3(3-0-6)/45 
(80%) 

 
 

1(0-3-1)/45 
(20%) 

สัญญาณและ
ระบบ 

    สัญญาณวลาตอเน่ืองและสัญญาณเวลาดีสครีต การจำแนกและ
การอธิบายสญัญาณดวยฟงกช่ันคณิตศาสตร การอธิบายระบบในเชิง
คณิตศาสตร คุณสมบตัิของระบบเชิงเสนไมเปลี่ยนผันตามเวลา 
ผลตอบสนองของระบบ คอนโวลชูั่น เสถียรภาพ อนุกรมฟูริเยร การ
แปลงฟูริเยร ฟงกช่ันการถายโอนของระบบและผลตอบสนองเชิง
ความถี่ การชักตัวอยางและทฤษฎกีารชักตัวอยาง การแปลงลาปลาซ 
การแปลงแบบ z 

31105323  
สัญญาณและระบบ 
Signals and Systems 
 

 

3(3-0-6)/45 
(100%) 
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องคความรูท่ี
สภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
สนามแมเหล็ก
ไฟฟา 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและฉนวน คาความจไุฟฟา สนามแมเหล็ก
จากกระแสไฟฟา    ตัวตานทาน สนาม แมเหล็ก วัสดุแมเหล็ก ตัว
เหนี่ยวนำ สนาม แมเหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการของแมกซ
เวลล 
 

31105205 สนามแมเหล็ก
ไฟฟา 
Electromagnetic Fields 
 

3(3-0-6)/45 
(100%) 

อุปกรณและ
วงจร
อิเล็กทรอนิกส
แบบแอนะล็
อกและ
ดิจิตอล 

    อุปกรณสารก่ึงตัวนำ คณุลักษณะกระแส-แรงดันและคุณลักษณะ
ทางความถ่ี  การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห
และออกแบบวงจรทรานซิสเตอรแบบบีเจที มอส ซีมอส และ ไบ
ซีมอส วงจรทรานซิสเตอร ออปแอมปและการใชงาน โมดูล
แหลงจายไฟฟา 
    การทดลองและการปฏิบัติการที่เกีย่วของกับ คุณสมบตัิของ
ไดโอดและซีเนอรไดโอด วงจรเรยีงกระแส วงจรฟลเตอร วงจรรักษา
ระดับแรงดันใหคงที่ดวยซีเนอรไดโอด คุณสมบัติของบีเจที การ
ประยุกตใชงานบีเจที ออปแอมปและการประยุกตใชงาน  ออป
แอมป อุปกรณก่ึงตัวนำกำลัง วงจรแหลงจายไฟ 
 
    ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิตชิ่ง คณิตศาสตรแบบบูลลีน รหสั
คอมพิวเตอร ตารางความเปนจริง แผนที่แบบคารโน แผนท่ีแบบเวน 
วงจรเกทแบบแอนด ออร และนอร วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจร
ชิพริจิสเตอร วงจรซีเควนเชียล ระบบดิจิทัลแบบตาง ๆ 
 

31105203 อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 
Engineering Electronics 
 
 
31105204ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Engineering Electronics 
Laboratory 
 
 
31105301 ระบบดิจิทัล
และไมโครโปรเซสเซอร 
Digital Systems and 
Microprocessors 

3(3-0-6)/45 
(40%) 

 
 
 

1(0-3-1)/45 
(20%) 

 
 
 
 

3(2-2-5)/45 
(40%) 

 

การแปลงรูป
พลังงานไฟฟา
เชิงกล 

    วงจรแมเหล็ก หลักการของการแปรผันพลังงานเชิงกลไฟฟา 
พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก หมอแปลงแบบเฟสเดียว
และแบบสามเฟส หลักการของเครื่องกลไฟฟาหมุน เครื่องกลไฟฟา
กระแสตรง เครื่องกลไฟฟากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟาแบบ
ซิงโครนัส เคร่ืองกลไฟฟาเหนี่ยวนำแบบเฟสเดียวและแบบสามเฟส 
การปองกันเคร่ืองกลไฟฟา 
    การทดลองและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ อัตราสวนของ 
แรงดัน กระแส และ ความตานทาน วงจรเปด การทดสอบลดัวงจร 
วงจรสมมลูของหมอแปลงไฟฟา การหาประสิทธิภาพของหมอแปลง
ไฟฟา หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส มอเตอรไฟฟากระแสตรง เครื่อง
กำเนิดไฟฟาชนิดข้ัวแมเหล็กกระตุนภายนอก เครื่องกำเนิดไฟฟา
ชนิดข้ัวแมเหล็กกระตุนดวยตัวเอง เครื่องกำเนิดไฟฟาขนานจาย
โหลด เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบผสมเพ่ิมขณะตอโหลด เครื่องกำเนิด
ไฟฟาแบบผสมแตกตางขณะตอโหลด มอเตอรเหนีย่วนำ 3 เฟส 
เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส
ขณะตอโหลด 
 

31105310  
เครื่องจักรกลไฟฟา 
Electrical Machines 
 
 
 
31105311 ปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลไฟฟา 
Electrical Machines 
Laboratory 

3(3-0-6)/45 
(80%) 

 
 
 
 

1(0-3-1)/45 
(20%) 

การวัดและ
เครื่องมือวัด
ทางไฟฟา  

    หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา การแบงประเภทและ
คุณสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวดักระแสและ
แรงดันเอซีและดีซดีวยเคร่ืองมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล 
การวัดกำลัง ตัวประกอบกำลัง และพลังงาน การวัดความตานทาน 
คาการเหนีย่วนำ คาความจไุฟฟา การวัดความถี่และคาบเวลา/
ชวงเวลา สัญญาณรบกวน อุปกรณแปลงสัญญาณ การสอบเทียบ 

31105304 เครื่องมือวัด
และการวดัทางไฟฟา 
Electrical Instruments 
and Measurements 
 
 

3(3-0-6)/45 
(80%) 

 
 
 
 



-31- 
 

องคความรูท่ี
สภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
    การทดลองและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ การหาคาความ
ผิดพลาดจากการวัด  โวลตมิเตอรและแอมมเิตอรกระแสตรง  การ
ขยายยานวัดโวลตมิเตอรกระแสตรง และแอมมเิตอรกระแสตรง 
โวลตมิเตอรและแอมมิเตอรกระแสสลับ  การวัดหาคาความตานทาน
ดวยวิธีโวลต-แอมป  วีสโตนบริดจ วัตตมิเตอร  การทำงานของ
เครื่องวัดกิโลวัตต-ช่ัวโมง เพาเวอรแฟกเตอรมิเตอร  การวดั
กำลังไฟฟาในระบบ 3 เฟส โหลดสมดลุ การใชงานออสซิลโลสโคป 
 

31105305 ปฏิบัติการ
เครื่องมือวัดและการวดัทาง
ไฟฟา 
Electrical Instruments 
and Measurements 
Laboratory 

1(0-3-1)/45 
(20%) 

ระบบควบคมุ     การจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชั่นถายโอน การ
จำลองระบบในโดเมนของเวลาและความถี่ การจำลองพลศาสตร
และผลตอบสนองของระบบ ระบบอันดับหน่ึงและอันดับสอง การ
ควบคุมแบบเปดและแบบปด การควบคุมแบบยอนกลับและคาความ
ออนไหว ชนิดของการควบคุมแบบยอนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขของ
เสถียรภาพในระบบ วิธีของการทดสอบเสถียรภาพ 
    การทดลองและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ แมตแลป การ
คำนวณขั้นพื้นฐานตัวแปร เมตริกซ จำนวนเชิงซอน เวคเตอร การ
แสดงผลกราฟฟค การอานตัวแปร การเขียนเอ็มไฟล โมเดล
คณิตศาสตรของระบบฟงกชั่นถายโอน บล็อกไดอะแกรม 
ผลตอบสนองตอเวลาของระบบอันดับหน่ึง การหาคณุสมบตัิของตัว
ควบคุมแบบปดโดยซมิูลิงค การทดลองเรื่องสวติซขีดเร่ิม การทดลอง
วงจรควบคุมตัวควบคุมแบบพี การทดลองวงจรควบคมุตัวควบคุม
แบบไอ การทดลองวงจรควบคุมตวัควบคุมแบบดี การทดลองวงจร
ควบคุมตัวควบคุมแบบพีดี การทดลองวงจรควบคุมตัวควบคมุแบบ
พีไอดี การทดลองโดยใชพีแอลซีควบคุม 
 

31105206 ระบบควบคุม 
Control Systems 
 
 
 
 
31105207  
ปฏิบัติการระบบควบคุม 
Control Systems 
Laboratory 

3(3-0-6)/45 
(80%) 

 
 
 
 

1(0-3-1)/45 
(20%) 

 
 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

    แนวคิดคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร การอันตรกิรยิา
ระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ภาษาโปรแกรมในปจจบุัน การฝกปฏิบตัิการเขียน
โปรแกรม 
 

31100229 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
Computer Programming 

3/45 
(100%) 

เทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

    การมอดูเลตสญัญาณคลื่นตอเน่ือง ทฤษฎีการสุมตัวอยาง 
การควอนไทซ เทคนิคการมอดเูลตแบบพัลสของสญัญาณ การจัด
สัณฐานเบสแบนดสำหรับการสงขอมูล เทคนิคการเขารหสัรูปคลื่น 
เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณแบบดิจิตอล การมอดเูลตสัญญาณแบบ
สเปกตรัมแผออก  การสื่อสารแบบไรสาย ระบบสกาดา อินเทอรเนต็
ของสรรพสิ่ง/สกาดา หัวขอสื่อสารใหมท่ีนาสนใจ 
 

31105322 ระบบสื่อสาร 
Communication 
Systems 

3(3-0-6)/45 
(100%) 

3.องคความรู
เฉพาะทาง
วิศวกรรม 
การผลิต สง
จาย จำหนาย
และการใช

 
 
 
    การผลิตพลังงานไฟฟา โรงจักรไฟฟา วงจรไฟฟากําลังแบบ
กระแสสลับระบบสามเฟส ระบบตอหนวย คุณลักษณะและ
แบบจำลองของเครื่องกำเนิดไฟฟา คุณลักษณะและแบบจำลองของ
หมอแปลงไฟฟากำลัง การคํานวณพารามิเตอรของสายสงไฟฟา 

 
 
 
31105315  
ระบบไฟฟากำลัง 
Electrical Power System 
 

 
 
 
3(3-0-6)/45 

(80%) 
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องคความรูท่ี
สภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
งานของ
กำลังไฟฟา 

สมการโครงขายของระบบไฟฟากําลัง ระบบจําหนาย    แบบตางๆ 
คุณลักษณะของโหลดแบบตางๆ พื้นฐานการไหลของโหลด พื้นฐาน
ของการคำนวณความผิดพรอง 
    การทดลองและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ การจัดวางบัสใน
สถานีไฟฟายอย พารามิเตอรของโครงขายสายสง หมอแปลงวัด
แรงดันสำหรับการปองกันระบบไฟฟากำลัง หมอแปลงวัดกระแส
สำหรับการปองกันระบบไฟฟากำลงั การไหลของโหลด การวัดคา
ความตานทานทางไฟฟาจำเพาะของดิน  ระบบรากสายดิน ความผดิ
พรองของระบบไฟฟากำลัง 
 

 
 
 
31105316 ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟากำลัง 
Electrical Power System 
Laboratory 

 
 
 

1(0-3-1)/45 
(20%) 

การแปลงรูป
กำลังไฟฟา 

    คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง หลักการแปลงผัน
พลังงาน  เครื่องแปลงผัน เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง 
เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง เครื่องแปลงผัน
กระแสสลับเปนกระแสสลับ เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปน
กระแสสลับ 
    การทดลองและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการจำลองวงจรเร็ก
ติไฟเออร  วงจรชอปเปอร วงจรอนิเวอรเตอร การจำลองวงจร
ควบคุมแรงดันกระแส สลับและไซโคลนคอนเวอรเตอร     วงจรไทริ
สเตอร วงจร 1 เฟสและ 3 เฟสเรก็ติไฟเออร วงจร 1 เฟสและ 3 
เฟสควบคุมแรงดันกระแสสลับ ตัวควบคุมมอเตอรกระแสตรงแบบ
วงรอบเปดและปด ตัวควบคุมมอเตอรกระแสตรงแบบ 4 ควอแดนท 
ตัวควบคุมมอเตอรกระแสสลบัดวยอินเวอรเตอร 
 

31105312 อิเล็กทรอนิกส
กำลัง 
Power Electronics 
 
 
31105313 ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกสกำลัง 
Power Electronics 
Laboratory 

3(3-0-6)/45 
(80%) 

 
 
 
 

1(0-3-1)/45 
(20%) 

การกักเก็บ
พลังงาน 

    แนวโนมการพัฒนาระบบไฟฟากำลัง อุปกรณสะสมพลังงานซึ่ง
เปนหนวยหนึ่งของระบบไฟฟากำลัง การประยุกตใชอุปกรณสะสม
พลังงาน พลังงานความรอน ลอชวยแรง พลังงานน้ำแบบสูบกลับ 
พลังงานอากาศอัด พลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานจากเช้ือเพลิง
สังเคราะหและพลังงานไฟฟาเคมี แถวตัวเก็บประจุ พลังงานแมเหลก็
ตัวเหนี่ยวนำยิ่งยวด ระบบสะสมพลังงาน 
 

31105412 เทคโนโลยีการ
เก็บสะสมพลังงาน 
Energy Storage 
Technology 

3(3-0-6)/45 
(100%) 

ขอพึ่งปฏิบัติ
มาตรฐาน 
และความ
ปลอดภัยใน
การออกแบบ
และตดิตั้งทาง
ไฟฟา 

    แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน รหัสและมาตรฐาน แผนการ
จำหนายกำลังไฟฟา สายไฟฟาและสายเคเบลิ รางสาย เครื่องมือและ
อุปกรณทางไฟฟา การคำนวณโหลด การแกคาตัวประกอบกำลังและ
การออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน การออกแบบวงจรแสงสวาง
และเครื่องใชไฟฟา การออกแบบวงจรมอเตอร โหลด สายปอน และ
สายปอนหลัก ระบบไฟฟากำลังฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลดัวงจร 
ระบบการตอลงดินสำหรับการติดตั้งทางไฟฟา 
 

31105314 การออกแบบ
ระบบไฟฟา 
Electrical System 
Design 

3(3-0-6)/45 
(100%) 

สำหรับผูเขาศึกษา ปการศึกษา 2564-2568 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากำลัง) 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564-2568 

 
สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
31100220 คณิตศาสตรวิศวกรรมและ
การประยุกตใชงาน 1 
    

1.นายศราวุธ ไผแกว 
 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 ประสบการณสอน 11  ป 
2.ดร.คมศักดิ์ หารไชย 
 ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.ม. วิศวกรรมอตุสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)    
ประสบการณสอน 13 ป 
3.ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก 
 ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 
 วศ.ม. วิศวกรรมดินและน้ำ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวทิยาลัยขอนแกน) 
 ประสบการณสอน 12 ป 

31100221 คณิตศาสตรวิศวกรรมและ
การประยุกตใชงาน 2 
 

1.นายศราวุธ ไผแกว 
  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประสบการณสอน 11 ป 
2.  ดร.คมศักดิ์ หารไชย 
 ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
  วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  
  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
    ประสบการณสอน 13 ป 
3.ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก 
 ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.ม. วิศวกรรมดินและน้ำ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
    ประสบการณสอน 12 ป 

31100222 คณิตศาสตรวิศวกรรมและ
การประยุกตใชงาน 3 
 

1.นายทิวานัถ แกวสอนด ี
 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
 ประสบการณสอน 5 ป 
2.ดร.บัณฑิต บุญขาว 
 Ph.D. Chemical Engineering (University of Leeds, UK) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
ประสบการณสอน 10 ป 
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31401210 ฟสิกสวิศวกรรม  
 

1. นายปุณภวัฒน กาศรณุ 
   วท.บ. ฟสิกส  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
   วท.ม. ฟสิกส  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณการสอน 9 ป 
2. ดร.สรพงศ อินธิแสง 
   วท.บ. ฟสิกสประยุกต อิเล็กทรอนิกส 
   (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  
   M.Eng. Physical Electronics (Tokyo Institute of Technology, Japan) 
   D.Eng. Physical Electronics (Tokyo Institute of Technology, Japan) 
   ประสบการณการสอน 3 ป 
3. รศ.ดร.จริญาณี ประสงคกิจ 
   วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
   วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลยัมหดิล) 
   Ph.D. Physics (Uppsala University, Sweden)   
   ประสบการณสอน 9 ป 

31401211 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม  
 

1. นายปุณภวัฒน กาศรณุ 
   วท.บ. ฟสิกส   (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
   วท.ม. ฟสิกส   (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณการสอน 9 ป 
2. ดร.สรพงศ อินธิแสง 
   วท.บ. ฟสิกสประยุกต อิเล็กทรอนิกส 
   (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
   M.Eng. Physical Electronics (Tokyo Institute of Technology, Japan) 
   D.Eng. Physical Electronics (Tokyo Institute of Technology, Japan) 
   ประสบการณการสอน 3 ป 

31402275 เคมีวิศวกรรม  
 

1. ผศ.ดร.รัตยาภรณ โพธ์ิใต 
   วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
   ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
   ประสบการณการสอน 6 ป 
2. ดร.พรพรรณ น้ำคาง 
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
   วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณการสอน 6 ป 

31402276 ปฏิบัติรเคมีวิศวกรรม 
 

1. ผศ.ดร.รัตยาภรณ โพธ์ิใต 
   วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
   ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
   ประสบการณการสอน 6 ป 
2. ดร.พรพรรณ น้ำคาง 
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
   วศ.ด. วิศวกรรมเคมี  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
   ประสบการณการสอน 6 ป 
 

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
31100212 เขียนแบบวิศวกรรม 1.นายวราเดช แสงบญุ 

วศ.ม วิศวกรรมเกษตร 
 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
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วศ.บ วิศวกรรมเกษตร 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดดระบัง) 
ประสบการณสอน 11 ป 
2.นายทิวานัถ แกวสอนด ี
 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
 ประสบการณสอน 5 ป 

31100213 วัสดุวิศวกรรม 1. ดร.ธีรพล อุปชาบาล 
วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
ประสบการณสอน 6 ป 

31100211 กลศาสตรวิศวกรรม 1.ดร.แสงสุรีย พังแดง 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
ประสบการณสอน 5 ป 

31105201 วงจรไฟฟา 1. นายทรงกช ศรีประสาร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)   
 ประสบการณสอน 6 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
  ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.21048 
2. นายวัชรวิชญ ดาวสวาง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 ประสบการณสอน 3 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.48220 

31105202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1. นายทรงกช ศรีประสาร 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)   
 ประสบการณสอน 6 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
  ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.21048 
2. นายวัชรวิชญ ดาวสวาง 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 ประสบการณสอน 3 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.48220 

31105323 สัญญาณและระบบ 1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom)  
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เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
ประสบการณสอน 10 ป 

31105205 สนามแมเหล็กไฟฟา 1. นายณัฐพงษ เกตวงษา 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน)  
 ประสบการณสอน 3 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
2. นายวัชรวิชญ ดาวสวาง 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน)  
 ประสบการณสอน 3 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.48220 

31105203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom) 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 
2. ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส), มทม. 
 วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส), มทม. 
 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มอบ. 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 

31105204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส
วิศวกรรม 

1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom) 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 

31105301 ระบบดิจิทัลและ
ไมโครโปรเซสเซอร 

1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom) 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 
2. ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส), มทม. 
 วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส), มทม. 
 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มอบ. 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 



-37- 
 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
31105310 เครื่องจักรกลไฟฟา 1. นายณัฐพงศ สอนอาจ 

 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
 วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
ประสบการณสอน 20 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20869 
2.นายดำรงศักดิ์  อรญักูล 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
ประสบการณสอน 17 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20870 

31105311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1. นายณัฐพงศ สอนอาจ 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
 วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
ประสบการณสอน 20 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20869 
2.นายดำรงศักดิ์  อรญักูล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
ประสบการณสอน 17 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20870 

31105304 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟา 

1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom) 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 
2. นายดำรงศักดิ์  อรัญกูล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
ประสบการณสอน 17 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20870 

31105305 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ
การวัดทางไฟฟา 

1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom) 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 
2. นายดำรงศักดิ์  อรัญกูล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
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วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
ประสบการณสอน 17 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20870 

31105206 ระบบควบคุม 1. นายณัฐพงษ เกตวงษา 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 ประสบการณสอน 3 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
2. นายวัชรวิชญ ดาวสวาง 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน)  
 ประสบการณสอน 3 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.48220 

31105207 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1. นายณัฐพงษ เกตวงษา 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 ประสบการณสอน 3 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
2. นายวัชรวิชญ ดาวสวาง 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน)  
 ประสบการณสอน 3 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.48220 

31100229 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

1.ผศ.ดร.ชาญวิช สุวรรณพงศ 
 ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 ประสบการณสอน 7 ป 
2.รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข 
 วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
  ประสบการณสอน 8 ป 
3.นายอภิวัตร บญุกอง 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 ประสบการณสอน xx ป 
4.นายทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) 
 ประสบการณสอน 10 ป 

31105322 ระบบสื่อสาร 1. นายณัฐพงศ สอนอาจ 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
 วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
 ประสบการณสอน 20 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20869 
2.นายดำรงศักดิ์  อรญักูล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
ประสบการณสอน 17 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20870 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
31105315 ระบบไฟฟากำลัง 1. นายทรงกช ศรีประสาร 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)   
 ประสบการณสอน 6 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
  ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.21048 
2. นายณัฐพงศ สอนอาจ 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
 วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
 ประสบการณสอน 20 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20869 

31105316 ปฏิบัติการระบบไฟฟากำลัง 1. นายทรงกช ศรีประสาร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)   
 ประสบการณสอน 6 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
  ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.21048 
2. นายณัฐพงศ สอนอาจ 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
 วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)     
 ประสบการณสอน 20 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20869 

31105312 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom) 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 
2. ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส), มทม. 
 วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส), มทม. 
 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มอบ. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 

31105313 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส
กำลัง 

1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom)  
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 
2. ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส), มทม. 
 วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส), มทม. 
 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มอบ. 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 

31105412 เทคโนโลยีการเก็บสะสม
พลังงาน 

1. ผศ.ดร.คมกฤษณ ชูเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Exeter, United Kingdom) 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ประสบการณสอน 10 ป 
2. นายณัฐพงศ สอนอาจ 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
 วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
 ประสบการณสอน 20 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20869 
3.นายดำรงศักดิ์  อรญักูล 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
 ประสบการณสอน 17 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20870 

31105314 การออกแบบระบบไฟฟา 1. นายณัฐพงศ สอนอาจ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธาน)ี 
วศ.ม. วิศวกรรมฟา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
ประสบการณสอน 20 ป 
 เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
 ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.20869 
2.นายทรงกช ศรีประสาร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิทยาลัยเทคโนโลยรีาชธานี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)   
 ประสบการณสอน 6 ป 
  เคยสอนในหลักสูตรที่สภารับรอง 
  ใบอนุญาตเลขที่ ภฟก.21048 
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สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชรีายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง  

ลำดับที ่ วันที่ตรวจรับ เลขที่ครุภัณฑ ชื่อรายการพัสดุ จำนวน 

 

1 7-Mar-61 
วศ.-01.01.067,001/61 

สวานแทนเจาะขนาด 16 มม. พรอมปากกาจับ
ช้ินงาน 1 เครื่อง 

2 7-Mar-61 วศ.-01.01.066,001/61 สวานมือเเบบโรตาลี ่ 1 เครื่อง 
3 

10-May-61 วศ.-01.07.099,001/61 
AC&DC supply 0-30VDC/5A 5VDC/3A 0-

250VAC/4.5A 1 เครื่อง 
4 10-May-61 วศ.-01.07.098,001/61 Rheostat 640VA 1 เครื่อง 
5 10-May-61 วศ.-01.07.097,001/61 Graphical Power Meter 1 เครื่อง 
6 

10-May-61 
วศ.-01.07.096,001/61 ถึง 

002/61  3-phase Variac 3KVA 0-430VAC/4A 2 เครื่อง 
7 25-May-61 วศ.-01.07.094,001/61 วัตตมิเตอรแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
8 25-May-61 วศ.-01.07.095,001/61 Clamp Meter 1 เครื่อง 
9 25-May-61 วศ.-01.07.093,001/61  LCR มเิตอร 1 เครื่อง 
10 

28-Jun-61 วศ.-02.04.608,001/61 
 Kyoritsu 4105A Digital Earth Tester 0-2000 

Ohms 1 เครื่อง 
11 28-Jun-61 วศ.-02.04.607,001/61 Lux Meter/Foot candle Meter, 0-20000 LUX 1 เครื่อง 
12 28-Jun-61 วศ.-02.04.606,001/61 Digital Tachometer photo/Contact meas 1 เครื่อง 
13   ชุดฐานทดลองวงจรไฟฟา/วงจรอิเล็กทรอนิกส  30 ชุด 

14 
  

ชุดแหลงจายไฟกระแสตรง ปรับคาได 0ถึง ±30 
โวลต ขนาด 5 แอมป 30 ชุด 

15   ชุดแหลงจายไฟกระแสสลับ 18-0-18 โวลต 30 ชุด 
16   ชุดกำเนิดรูปคลื่น ฟงกชั่นเจนเนอเรเตอร 30 ชุด 
17   มัลตมิิเตอรแบบแอนาลอก 30 เครื่อง 
18   มัลตมิิเตอรแบบดิจิทลั 30 เครื่อง 
19   ชุดทดลองวงจรดิจิทลัพรอมอุปกรณทดลอง 10 ชุด 
20 

  
ชุดลองแกนใบพัด PID control พรอมชุดบอรด 
Arduino  10 ชุด 

21   Digital oscilloscope 50 MHz  10 เครื่อง 
22   เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ 400 นิ้ว 2 เครื่อง 

23   เครื่องขยายเสียง+ไมค 2 ชุด 
24   ตัวตานทานคาตางๆ  
25   ตัวเก็บประจุคาตางๆ  
26   ตัวเหนี่ยวนำคาตางๆ  
27   Integrate Circuit คาตางๆ LM741/555  
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ลำดับที ่ วันที่ตรวจรับ เลขที่ครุภัณฑ ชื่อรายการพัสดุ จำนวน 

28   Diode /LED คาตางๆ  
29   Transistor คาตางๆ  
30   TRIAC คาตางๆ  
31   DIAC คาตางๆ  
32   SCR คาตางๆ  
33   ตัวตานแบบปรบัคาไดขนาดตางๆ  
34   โหลดแบบ Resistive แบบ 3 เฟส 3 ชุด 
35   โหลดแบบ Inductive แบบ 3 เฟส 3 ชุด 
36   โหลดแบบ Capacitive แบบ 3 เฟส 3 ชุด 

37   ชุดทดลองสายสง 3 เฟส 1 ชุด 
38   ชุดทดลองหมอแปลงไฟฟาแบบ 3 เฟส 1 ชุด 
39   ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสกำลัง 1 ชุด 
40   ชุดลองเรื่องเบรกมอเตอร/การควบคุมมอเตอร 1 ชุด 
41   ชุดทดลอง KWh มิเตอร 1 ชุด 
42   วัตตมิเตอรแบบแอนาลอก 1 เฟส 2 เครื่อง 
43   DC Motor ขนาด 1 แรงมา 2 ตัว 
44 

  AC Motor ขนาด 1 แรงมา 2 ตัว 
45   DC Generator ขนาด 500 VA 300V 1 ตัว 
46   AC Generator ขนาด 1 KVA 230V 1 ตัว 
47 

  
Phase Sequence Relay "Crompton"252-PVR 
3P3W 380Vac. L-L 50Hz. #47 

1 ตัว 

48 
  

Over Current Relay "Crompton"253-PAP #51 
Auxiliary Supply 220Vac. 50Hz. 

1 ตัว 

49 
  

Over Voltage Relay "Crompton" 252-PVS 3P4W 
220Vac. L-N 380Vac. L-L 50Hz. #59 

1 ตัว 

50 

  

Phase Loss and Under Voltage Relay 
"Crompton"252-PSG 3P3W 380Vac. L-L 50Hz. 
#47/27 

1 ตัว 

51 
  

Phase Angle Relay "Crompton" 256-PLL 3P4W 
220Vac. L-N 380Vac. L-L 50Hz. #25 

1 ตัว 

52 
   1 ตัว 
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1. หองปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟา  
1.1 สถานท่ีตั้ง ช้ัน 2 ตึกวิศวกรรมศาสตร  
1.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย ชุดทดลองมอเตอรและเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบตางๆ ชุดทดลองหมอแปลงไฟฟา 1 

เฟสและ 3 เฟส   R, L, C โหลดชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดตางๆ เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส และ
กำลังไฟฟาขนาดตางๆ เครื่องมือวัดแรงบิดมอเตอร หมอแปลงปรับคาแรงดันไฟฟาชนิด 1 เฟสและ 3 เฟส   Rheostat ขนาดตางๆ เครื่อง
คอมพิวเตอรวิเคราะหผลการทดลอง เครื่องวัดสัญญาณรูปคลื่น 

1.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย  
การทดลองที่ 1 อัตราสวนของ แรงดัน กระแสและความตานทาน  (Voltage current and impedance ratio) 
การทดลองที่ 2 วงจรกระตุน Exciting circuit (Open circuit)     
การทดลองที ่3 วงจรสมมลูของหมอแปลงไฟฟา (Short circuit test)    
การทดลองที ่4 การหาประสิทธิภาพของหมอแปลงไฟฟา (Transformer Efficiency) 
การทดลองที ่5 หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส (3 Phases Transformer)   
การทดลองที ่6 มอเตอรไฟฟากระแสตรง (Direct Current Motor)   
การทดลองที ่7 เครื่องกำเนิดไฟฟาชนิดข้ัวแมเหล็กกระตุนภายนอก (Separately Excited Generator)  
การทดลองที ่8 เครื่องกำเนิดไฟฟาชนิดข้ัวแมเหล็กกระตุนดวยตัวเอง (Self-Excited Generator)   
การทดลองที ่9 เครื่องกำเนิดไฟฟาขนานจายโหลด  (Shunt Self-Excited Generator Load Test)   
การทดลองที่ 10 เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ Cumulative Compound ขณะตอโหลด (Cumulative Compound Generator Load 
Test)  
การทดลองที่ 11 เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ Differential Compound ขณะตอโหลด (Differential Compound Generator Load Test)
  
การทดลองที่ 12 มอเตอรเหนี่ยวนำ 3 เฟส (Three Phase Induction Motor) 
การทดลองที่ 13 เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส (Synchronous Generator)  
การทดลองที่ 14 เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสขณะตอโหลด (Synchronous Generator Load Test) 
 
 

  



-44- 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-45- 
 

2. หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร  
2.1 สถานท่ีตั้ง ช้ัน 3 ตึกวิศวกรรมศาสตร 
2.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย ชุดฝกไมโครโปรเซสเซอร ชุดอินเตอรเฟส  
2.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย การทดลองและการปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับ  
การทดลองที่ 1 การเขียนโปรแกรมสื่อสารทางพอรตอนุกรม  
การทดลองที่ 2 การเขียนโปรแกรมใชงานเอาทพุทพอรต  
การทดลองที่ 3 การเขียนโปรแกรมรับคาจากพอรตดิจิทัล  
การทดลองที่ 4 การเขียนโปรแกรมอานคาจากพอรตแอนาลอก  
การทดลองที่ 5 การเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิดวยเทอรมิสเตอรชนิดเอน็ทีซ ี   
การทดลองที่ 6 การเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิและความช้ืน  
การทดลองที่ 7 การเขียนโปรแกรมวัดระยะดวยโมดูลอัลตราโซนิค        
การทดลองที่ 8 การเขียนโปรแกรมควมคุมดีซีมอเตอร 
การทดลองที่ 9 การเขียนโปรแกรมควมคุมสเต็ปเปอรมอเตอร  
การทดลองที่ 10 การเขียนโปรแกรมควมคุมเซอรโวมอเตอร  
การทดลองที่ 11 การเขียนโปรแกรมใชงานการขัดจังหวะ  
การทดลองที่ 12 การเขียนโปรแกรมใชงานหนวยความจำอีอีพรอม  
การทดลองที่ 13 การเขียนโปรแกรมใชงานคียแพด การเขียนโปรแกรมแสดงผล     
การทดลองที่ 14 การประยุกตการแสดงผลกับเซนเซอร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-46- 
 

3. หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา  
3.1 สถานที่ตั้ง ช้ัน 2 ตึกวิศวกรรมศาสตร 
3.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย อุปกรณจายไฟฟากระแสตรงและไฟฟารูปคลื่นสัญญาณตางๆ เครื่องมือวัดแรงดัน 

กระแส ความตานทาน ความถ่ี และอ่ืนๆ เครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟา เครื่องมือวัดอิมพีแดนซ อุปกรณ R, L, C ขนาดตางๆ แผงตอวงจรไฟฟา 
เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผลการทดลอง  

3.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย  
การทดลองท่ี 1 Introduction to DC Laboratory       
การทดลองท่ี 2 วงจรไฟฟากระแสตรงเบื้องตน (แบบอนุกรม, ขนานและผสม)   
การทดลองท่ี 3 กฎของเคอรชอฟ        
การทดลองท่ี 4 วงจรแบงแรงดันไฟฟาและวงจรแบงกระแสไฟฟา     
การทดลองท่ี 5 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 
การทดลองท่ี 6 คุณลักษณะของ RL และ RC ในวงจรไฟฟากระแสตรง 
การทดลองท่ี 7 การวัดสญัญาณและแรงดันไฟฟาดวยออสซิลโลสโคป    
การทดลองท่ี 8 Pure R-L-C in AC Circuit       
การทดลองท่ี 9 Series R-L-C in AC Circuit       
การทดลองท่ี 10 Parallel R-L-C AC Circuit       
การทดลองท่ี 11 Resonance Circuit        
การทดลองท่ี 12 วงจรแมเหล็ก และการหาคาตัวเหน่ียวนำ 
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4. หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 
4.1 สถานที่ตั้ง ช้ัน 2 ตึกวิศวกรรมศาสตร 
4.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย อุปกรณจายไฟฟากระแสตรงและไฟฟารูปคลื่นสัญญาณตางๆเครื่องมือวัดแรงดัน กระแส
และกำลังไฟฟาขนาดตางๆ เครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟา แผงตอวงจรอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ สำหรับการทดลอง อุปกรณ 
R, L, C ขนาดตางๆ เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผลการทดลอง  
4.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย  
การทดลองท่ี 1  การทดสอบลักษณะสมบัตติาง ๆ  ของไดโอดและซเีนอรไดโอด  
การทดลองท่ี 2  วงจรเรียงกระแส (Rectifier Circuit)  
การทดลองท่ี 3  วงจรฟลเตอร (Filter Circuit)  
การทดลองท่ี 4 วงจรรักษาระดับแรงดันใหคงท่ีดวยซีเนอรไดโอด 
การทดลองท่ี 5  การทดสอบลักษณะสมบัตติาง ๆ  ของทรานซิสเตอร 
การทดลองท่ี 6  คุณสมบัติของทรานซิสเตอรสองรอยตอ    
การทดลองท่ี 7  การใชงานทรานซิสเตอรสองรอยตอ 
การทดลองท่ี 8  คุณสมบัติของออปแอมป     (Characteristics of Operational Amplifiers)  
การทดลองท่ี 9 การใชงานออปแอมป     (Application of Operational Amplifiers)  
การทดลองท่ี 10  อุปกรณก่ึงตัวนำกำลัง (Power Semiconductor Devices)  
การทดลองท่ี 11  วงจรเรียงกระแสแบบคร่ึงคลื่น 1  
การทดลองท่ี 12  Analog Integrated Circuits: Comparator and 555 Timers  
การทดลองที่ 13  พ้ืนฐานลอจิกเกท  
การทดลองท่ี 14  The Opto – Isolator 
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5. หองปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
5.1 สถานที่ตั้ง ช้ัน 2 ตึกวิศวกรรมศาสตร 
5.2 อุปกรณและชุดทดลอง ประกอบดวย อุปกรณจายไฟฟากระแสตรงและไฟฟารูปคลื่นสัญญาณตางๆเครื่องมือวัดแรงดัน กระแสและ
กำลังไฟฟาขนาดตางๆ เครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟา ชุดอุปกรณวัดอุณหภูมิ วัดแสง(Light Meter)และเซนเซอรแบบตางๆ   Bridge ประเภท
ตางๆ ชุดอุปกรณ วัดความตานทานคานอยมากและคาสูงมาก อุปกรณ R, L, C และอิเล็กทรอนิกสขนาดตางๆ เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
ประมวลผลการทดลอง ในปริมาณที่สอดคลองกับจำนวนนักศึกษาที่เขาปฏิบัติการแตละครั้ง 
5.3 หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

การทดลองท่ี 1 คาผิดพลาดของเคร่ืองมือวัดโวลตมิเตอรและแอมมเิตอรไฟฟากระแสตรง 
การทดลองท่ี 2 คาผิดพลาดของเคร่ืองมือวัดโวลตมิเตอรและแอมมเิตอรไฟฟากระสลับ 
การทดลองท่ี 3 การวัดคาความตานทานดวยวิธีโวลต - แอมป 
การทดลองท่ี 4 การออกแบบขยายยานวัดโวลตมเิตอรและแอมปมิเตอรกระแสตรง 
การทดลองท่ี 5 การหาคาความตานทานดวยวีตสโตนบริดจ 
การทดลองท่ี 6 การออกแบบโวลตมิเตอรและแอมปมเิตอรกระแสสลับ 
การทดลองท่ี 7 การวัดกำลังไฟฟา 
การทดลองท่ี 8 การทำงานของเพาเวอรแฟกเตอรมิเตอร 
การทดลองท่ี 9 การทำงานของเครื่องวัดกิโลวัตต-ช่ัวโมง 
การทดลองท่ี 10 การหาคาอิมพีแดนซ 
การทดลองท่ี 11 การใชออสซิลโลสโคป 
การทดลองท่ี 12 การใชงาน LDR 
การทดลองท่ี 13 การใชงานเทอรมิสเตอร 
การทดลองท่ี 14 การใชงานเทอรโมสตัท 
การทดลองท่ี 15 The Opto – Isolator 
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6. หองปฏิบัติการควบคุม 
6.1 สถานที่ตั้ง ช้ัน 1 ตึกวิศวกรรมศาสตร 
6.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย เคร่ืองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร (PLC) ชุดฝก Universal Simulator ชุดฝก 
Pneumatic Model ชุดฝก Conveyer Belt ชุดฝก CNC เครื่องคอมพิวเตอร  
6.3 หัวขอการทดลอง 
การทดลองท่ี1 การเขียนโปรแกรมแลคเดอรและบลูลีนและการปอนPLC 
การทดลองท่ี 2 การควบคุมปมน้ำดวยระบบเปดและระบบปด 
การทดลองท่ี 3 การควบคุมมอเตอรใหทำงานตามลำดับ 
การทดลองท่ี 4 การควบคุมระบบนิวเมติกสเบื้องตน 
การทดลองท่ี 5 การจำลองระบบปดและระบบเปดดวยนิวเมติกส 
การทดลองที่ 6 โมเดลคณิตศาสตรของระบบ 
การทดลองท่ี 7 ผลตอบสนองทางเวลา 
การทดลองท่ี 8 เสถียรภาพของระบบ 
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7. หองปฏิบัติการระบบไฟฟากำลังและการปองกันระบบไฟฟากำลัง 
7.1 สถานที่ตั้ง ช้ัน 2 ตึกวิศวกรรมศาสตร 
7.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย ชุดอุปกรณเครื่องกำเนิดไฟฟาชนิด 3 เฟส แบบตางๆ ชุดทดลองระบบสายสง โหลดแบบ
ตางๆ ชุดอุปกรณการวัดการตอลงดิน ชุดอุปกรณการปองกันระบบไฟฟากำลังแบบตางๆเครื่องมือวัดแรงดัน กระแสและกำลังไฟฟาขนาด
ตางๆ  
7.3 หัวขอการทดลอง 
การทดลองที่ 1  Voltage Transformer for Power System Protection 
การทดลองที่ 2  Current Transformer for Power System Protection 
การทดลองที่ 3  Bus Configuration scheme in Sub-Station  
การทดลองที่ 4  Transmission Line  
การทดลองที่ 5  Power System Protection by Over Current Relay 
การทดลองที่ 6  Transformer Protection Co-ordination 
การทดลองที่ 7  Power Generator Protection 
การทดลองที่ 8 Electric Motor Protection 
การทดลองที่ 9 Transmission Protection by Distance Relay 
การทดลองที่ 10 Soil Resistivity and Grounding Resistance Measurement 
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8. หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลัง     
8.1 สถานที่ตั้ง ช้ัน 2 ตึกวิศวกรรมศาสตร 
8.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย แหลงจายไฟฟากระแสตรง วาริแอค 1 เฟส และ 3 เฟส ออสซิลโลสโคป ดิจิตอลมัลติมิเตอร 
มัลติมิเตอรแอนาลอก ดีชีแอมปมิเตอร มอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับ เอสซีอาร ไดโอด ชุดทดลองวงจร 1 เฟส เร็กติไฟเออรแบบ
ควบคุมได ชุดทดลองวงจร 3 เฟสแบบควบคุมได ชุดทดลองวงจรชอปเปอร(ไทริสเตอร) ชุดทดลองวงจร 1 เฟสควบคุมแรงดันกระแสสลับ 
ชุดทดลองวงจร 3 เฟสควบคุมแรงดันกระแสสลับ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรกระแสตรง ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรกระแสตรงแบบ 
4 ควอแดนท ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรกระแสสลับดวยอินเวอรเตอร 
8.3 หัวขอการทดลอง 
การทดลองท่ี 1  วงจรเร็กตไิฟเออร           
การทดลองท่ี 2  วงจรชอปเปอร  
การทดลองท่ี 3  วงจรอินเวอรเตอร  
การทดลองท่ี 4  วงจรควบคุมแรงดันกระแสสลับและไซโคลนคอนเวอรเตอร      
การทดลองท่ี 5  วงจรไทริสเตอร วงจร 1 เฟสและ 3 เฟสเร็กตไิฟเออร  
การทดลองท่ี 6  วงจร 1 เฟสและ 2 เฟสควบคุมแรงดันกระแสสลับ  
การทดลองท่ี 7  ตัวควบคุมมอเตอรกระแสตรงแบบวงรอบเปดและปด  
การทดลองท่ี 8  ตัวควบคุมมอเตอรกระแสตรงแบบ 4 ควอแดนท  
การทดลองท่ี 9  ตัวควบคุมมอเตอรกระแสสลับดวยอินเวอรเตอร 
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1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
 มหาวิทยาลัยนครพนม มีหนวยงานยอย งานเทคโนโลยีดิจิทัล ทำหนาที่จัดหา ใหบริการ และฝกอบรมการใชซอฟตแวรพื้นฐาน
ตาง โดยมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธ์ิพื้นฐานซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถดาวนโหลดมาติดตั้งและใชงานได ไดแก 
1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
2. ซอฟตแวรสำนักงาน Microsoft Office 365 
3. ซอฟตแวรสำหรับวาดผังงาน Microsoft Visio 
 
สวนของซอฟตแวรที่ใชสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งลงบน
เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใหบริการเฉพาะในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะเทานั้น ไดแก 
1.โปรแกรมจำลองและโปรแกรมสำหรับการออกแบบ SolidWorks 
 
 
นอกจากนี้ ทางสาขาวิชายังมีการผลักดันใหนักศึกษาหันมาใชโปรแกรมประเภทเปดซอรส (open source) หรือซอรฟแวรฟรี (free 
software) ไดแก 
1. โปรแกรม Code:Blocks โปรแกรมแปลภาษา C/C++ (C/C++ compiler) 
2. โปรแกรมภาษา R สำหรับการคำนวณทางสถิติและวิทยาศาสตรขอมูล 
3. โปรแกรมภาษา Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตรขอมูล 
4. โปรแกรม Octave สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
5. โปรแกรมออกแบบแสงสวาง DIALux 
 

2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หองสมุด ระบบสารสนเทศ หองปฏิบัติการภาษา และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประเภททรัพยากร จำนวนทรัพยากร หนวยนับ 
หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) 20,952 เลม 
หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 2,101 เลม 
หนังสือภาษาจีน 470 เลม 
เยาวชน 699 เลม 
อางอิง 1,020 เลม 
นวนิยาย 678 เลม 

วิทยานิพนธ 1,007 เลม 
หนังสือหองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 3,960   เลม 

เรื่องสั้น  650 เลม 

วารสาร 4,700 เลม 

สื่อโสตฯ / สื่ออิเล็กทรอนิกส 550 รายการ 

สิ่งพิมพรัฐบาล 900 เลม 

รวมทั้งหมด 37,687 รายการ 

 

2.2 ส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. ระบบการดำเนินงานของรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร โดยการมสีวนรวมของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรเพื่อใหมสีิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน ความพรอมทางกายภาพ 

หองเรียน และหองปฏิบัติการ 
รายละเอียดหองเรียน/หองปฏิบัติการ จำนวน (หอง) 

หองเรียนรวม ชั้น 1 2 หอง 
หองเรียนรวม ชั้น 3 1 หอง 
หองเรียนรวม ชั้น 4 7 หอง 
หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1 หอง 
หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1 หอง 

หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 1 หอง 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและทดสอบทางไฟฟา 1 หอง 
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รายละเอียดหองเรียน/หองปฏิบัติการ จำนวน (หอง) 

หองปฏิบัติการเขยีนแบบวิศวกรรมไฟฟา 1 หอง 

หองปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรขั้นสูง 1 หอง 

หองปฏิบัติการดิจิทัล 1 หอง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง 

หองปฏิบัติการเชื่อมแกสและไฟฟา 1 หอง 
หองปฏิบัติการ CNC และ CAD/CAM 1 หอง 

 
ความพรอมทางดานกิจกรรมนักศกึษา 

รายละเอียด จำนวนหอง 
หองสโมสรนักศึกษา 1 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 

    
 

    
 

    
 

พื้นที่พักผอนและสนามกีฬา 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดทำการประเมิน

คุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา 2563 เม่ือ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยคนหาขอมูล

ประกอบการตัดสินผล จากการวิเคราะหดวยกระบวนการพิชญพิจารณ จากรายงานการประเมินตนเอง 

หลักฐานเอกสารอางอิงตางๆ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา รวมกับขอมูล

ที ่ไดจากการสัมภาษณผู บริหาร อาจารยประจำหลักสูตร ผู แทนนักศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ระดับหลักสูตร 
 
 

 
ตัวบงชี้
คุณภาพ 

ผลการ 
ดำเนินงา
น 

 บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

คะแนน 
ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนน 
ประเมินจาก 
กรรมการ 

 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  -   

2.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของผูสำเรจ็การศึกษา  -   

3.1 การรับนักศึกษา 3  3.00 3.00 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3  3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  3.00 3.00 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3  3.00 4.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 3  3.89 3.89 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4  4.00 4.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4  4.00 4.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3  3.00 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน 3  3.00 3.00 

5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 5  5.00 5.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3  3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ย 6 องคประกอบ 11 ตัวบงชี ้ 3.44 3.54 
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ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
 
 

 
องคประ 
กอบที่ 

 
คะแนน 
ผาน 

 
จำนวน 
ตัวบงช้ี 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดบัคุณภาพนอย 
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  หลักสตูรไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ 

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 –

 6
 - - - - - - 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.96 - - 3.96 ระดับคุณภาพด ี

5 4 4.00 3.67 - 3.75 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 11 3.41 3.50 0.00 3.54 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี -   
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3.2 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

สรุปผลคะแนนการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 5 มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนนประเมินตนเอง คะแนนผูประเมิน 

1 ดานผลลัพธผูสำเร็จการศึกษา   
 1.1 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของ

ผูสำเร็จการศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 

4.13 4.13 

 1.2 การสงเสรมิคณุลักษณะเปน
ผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปสดุทาย
ของทุกหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย 

5.00 5.00 

 1.3 รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายใน
คณะหรือวิทยาลยั ที่เขารวมกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีสอดคลองกับการแสดงออกใน
การตอตานคอรัปช่ัน 

4.70 4.70 

 1.4 รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายใน
คณะหรือวิทยาลยัที่สรางหรือมีสวนรวมใน
การสรางผลงานนวตักรรม 

5.00 5.00 

 1.5 รอยละนักศึกษาที่รับเขาของหลักสตูร
เทียบกับจำนวนของแผนรับของคณะหรือ
วิทยาลัย 

2.36 2.36 

 1.6 รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายใน
คณะหรือวิทยาลยั ที่มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางครบถวน 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.37 4.37 

2 ดานผลลัพธการวิจัย/นวตักรรม/งานสรางสรรค 
 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและ

นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย 

3.20 3.23 

 2.2 รอยละของงบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลยัที่สนับสนุนผลงานวิจยัหรือ
งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
หรือ ภูมิภาคหรือประเทศ    

0 0 

 2.3  รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและนวตักรรมที่เกิดจากความ
รวมมือ ของหนวยงานภายในกับภายใน 
และหนวยงานภายในกับ หนวยงาน
ภายนอก 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 2.70 2.74 

3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการ 
 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก

สังคมของคณะหรือวิทยาลยั 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 

4 ดานผลลัพธศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนนประเมินตนเอง คะแนนผูประเมิน 
 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 

5 ดานกระบวนการบริหารจดัการ 
 5.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย  

5.00 5.00 
 

 5.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย  

5.00 5.00 

 5.3 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จำนวนอาจารยประจำสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัย  

5.00 5.00 

 5.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
วิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรมของ
คณะหรือวิทยาลยั  

5.00 5.00 

 5.5 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย  

5.00 5.00 

 5.6 ระบบและกลไกการกำกับตดิตาม
ผลลัพธตามพันธกิจของคณะหรือวิทยาลัย 

5.00 5.00 

 5.7 อาจารยประจำสังกัดคณะหรอืวิทยาลัย
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

5.00 5.00 

 5.8 อาจารยประจำสังกัดคณะหรอืวิทยาลัย 
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

1.90 1.88 

 5.9 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
อาจารยและบุคลาการสายสนับสนุนขอ
คณะหรือวิทยาลยั 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.70 4.65 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5 มาตรฐาน 4.40 4.32 
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3.3 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปการศึกษา 2562  
(1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 4.64 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ดานผลลัพธการวิจยั/ งานสรางสรรคและนวัตกรรม 4.60 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ดานผลลัพธการบรกิารวิชาการและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ดานกระบวนการบริหารจดัการ 3.60 ด ี
มาตรฐานที่ 6 ดานอัตลักษณของผูสำเร็จการศึกษา 4.06 ด ี

รวม 4.48 ดี 
 

สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
1.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ 4.25 ด ี
1.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของผูสำเรจ็การศึกษา  3.64 ด ี
1.3 รอยละของนักศึกษาช้ันปสดุทายที่สรางหรือมีสวนรวมในการสรางผลงานนวัตกรรม 5.00 ดีมาก 
1.4 รอยละของนักศึกษาช้ันปสดุทายของทุกหลักสูตรที่มีคณุลักษณะเปนผูประกอบการ 5.00 ดีมาก 
1.5 รอยละของนักศึกษาช้ันปสดุทายที่มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตอยางครบถวน 5.00 ดีมาก 
1.6 รอยละของนักศึกษาช้ันปสดุทายที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคลองกับการแสดงออกใน
การตอตานคอรัปชั่น 

4.96 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานที่ 1 4.64 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ดานผลลัพธการวิจัย/งานสรางสรรคและนวัตกรรม   
2.1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย  3.80 ด ี

2.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาตหิรือ
ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความตองการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม หรือ 

อนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตอนกลาง 

5.00 ดีมาก 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่เกิดจากเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ 

5.00 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานที่ 2 4.60 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย    

3.1 จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ไดรับการพัฒนา โดยมสีวนรวมจากทุกคณะและวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง 

5.00 
 

ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานที่ 3 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย    

4.1 จำนวนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) ที่ไดรับการ 

สืบสาน อยางตอเน่ืองทุกป 
5.00 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานที่ 4 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ดานกระบวนการบริหาร 

5.1 ดานกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร  
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5.1.1  รอยละของหลักสตูรที่ไดรบัการข้ึนทะเบียนการเผยแพรหลกัสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสตูรดวย
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

0.23 ปรับปรุง
เรงดวน 

5.2 ดานกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ 

พันธกิจดานการ
เรียนการสอน 

5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  5.00 ดีมาก 

5.2.2 ระบบและกลไกการจดักิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 4.00 ดีมาก 

พันธกิจดานการ
วิจัย 

5.2.3 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย  

5.00 ดีมาก 

5.2.4 คะแนนเฉลีย่ของเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลยั  

3.18 พอใช 

ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

พันธกิจดานการ
บริการวิชาการ 

5.2.5  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย 5.00 ดีมาก 

พันธกิจดานการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5.2.6 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  5.00 ดีมาก 

พันธกิจดาน
กระบวนการ
บริหารจดัการ
ดวยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

5.2.7 ระบบและกลไกการกำกับตดิตามผลลัพธตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กลุม ข   
3.00 พอใช 

5.2.8 ผลการบริหารของหนวยงานตามโครงสรางมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 4.54 

 
ดีมาก 

5.2.9  ผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตรทุกหลักสตูรทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ใหเปด  

3.29 พอใช 

การบริหารจัดการ
บุคลากรและ
ทรัพยากรการ
เรียนรู 

5.2.10 อาจารยประจำท่ีมีคณุวุฒปิริญญาเอก  4.21 ด ี

5.2.11  อาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  1.90 ตอง
ปรับปรุง 

5.2.12 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยและบุคลาการสาย
สนับสนุน  

1.00 ปรับปรุง
เรงดวน 

5.3 ดานกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ  
5.3.1 ระบบกลไกการกำกับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสตูร คณะ/วิทยาลัย หนวยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัย   

5.00 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานที่ 5 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ดานอัตลักษณของผูสำเร็จการศึกษา  
6.1 นักศึกษาช้ันปสุดทายของคณะและวิทยาลัยท่ีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.00 ด ี

6.2 นักศึกษาช้ันปสุดทายของคณะและวิทยาลัย ที่มีความสามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ทำงาน 

4.00 ด ี

6.3 จำนวนหลักสูตรที่มีอยางนอย 1 รายวิชา ที่ใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 4.19 ด ี

รวมเฉลี่ย มาตรฐานที่ 6 4.06 ดี 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.48 ดี 
 

 



สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานท่ีมรีายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 

 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณทั้งหมด 

 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แตละรายวิชาที่ใชในการเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด 
 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน 
แสดงรายละเอียดของคูมือปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมที่ใชในการเรียนการสอน 
 

ภาคผนวก 5 อื่นๆ 
แสดงรายการอุปกรณ ครุภัณฑ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
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ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
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ภาคผนวก 3 
แผนการสอน (มคอ.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 71 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 5 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


