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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ ปีการศึกษา 2564 – ปีการศึกษา 2568 
 

ส่วนที ่1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเตม็ภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อย่อภำษำไทย : วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อเตม็ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng.(Electrical Engineering) 

 
3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย : ไม่มี 
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ : ไม่มี 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพรวมถึงมีศักยภาพต่อยอดพัฒนาความรู้ความสามารถและ
น ามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2. *วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.2.1 เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ 
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และมีความช านาญเฉพาะทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
4.2.5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ารวมถึงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

* หมำยเหตุ: หลักสูตรต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
เพื่อประโยชน์ในกำรรองรับกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมในสำขำที่ขอรับรองได้อย่ำงเหมำะสม 
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5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
5.1. ระบบ 

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ง.) 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
เป็นไปตามประกาศ และปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีระยะเวลาไม่น้อนกว่า 8 สัปดาห์ 

โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

              เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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6. แผนกำรศึกษำ 
 

แผนกำรศึกษำท่ี 1 : แผนกำรศึกษำฝึกงำน (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส.) 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
9001301 อยุธยาศึกษา 3(3-0-6) 
4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
4011204 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
4021117 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
4021118 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-0) 
6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
6011201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

รวม 20(x-x-x) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
4011206 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
6011202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
6011204 วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
6011203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 19(x-x-x) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
6012101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
6012301 วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
6012304 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 
6012303 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6012211 ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2-5) 

รวม 22(x-x-x) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
6012206 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
6012207 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6012305 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-0) 
6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
6012308 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 
6013406 สัญญาณและระบบ 3(2-2-5) 

รวม 20(x-x-x) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
6013208 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
6013302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 1(0-3-0) 
6013303 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-0) 
6013213 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
6013304 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

รวม 20(x-x-x) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
6013212 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 
6013306 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6013307 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(1-0-2) 
601xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) 

รวม 19(x-x-x) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6013801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
5(450) 

รวม 5(450) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6014301 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
6014303 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-0) 
6014304 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
6014902 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3(1-5-3) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

รวม 16(x-x-x) 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
6014306 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-0) 
601xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

รวม 10(x-x-x) 
 

หมำยเหตุ แผนกำรรับนักศึกษำจะรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส.รวมกัน  
             ไม่ได้แยกกำรรับนักศึกษำเป็น ม.6 ,ปวช. หรือ ปวส. 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
    1.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือ 
    1.2 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) หรือ 
    1.3 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  
    1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ โรคทางจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
    1.5 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดอัน เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา 
 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงที่ 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส. 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3   30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
 

หมำยเหตุ แผนกำรรับนักศึกษำจะรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส.รวมกัน  
             ไม่ได้แยกกำรรับนักศึกษำเป็น ม.6 ,ปวช. หรือ ปวส. 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord) 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 

Attributes) 
ตำมข้อตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม 
(Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และ
ความรู้ เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อการแกไ้ข
และหาค าตอบ ของปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

4011203  
ฟิสิกส์
วิศวกรรม 1 
Engineering 
Physics I 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความ
ร้อน การสั่นและปรากฏการณ์คลื่น 
 

4011205 
ฟิสิกส์
วิศวกรรม 2 
Engineering 
Physics II 

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     
องค์ประกอบแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 

4021117 
เคมีวิศวกรรม 
Engineering 
Chemistry 

พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุชไออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอน
ของอะตอมม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีรีออดิก ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ ธาตุอโลหะ
และโลหะทรานซิซัน 
 

6011101
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 1 
Engineering 
Mathematics 
I 

พีชคณิตเวกเตอร์สามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และการหาปริพันธ์ค่า
จริงฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ 
 

6011102
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2  
Engineering 
Mathematics 
II 

การหาปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอย่างไม่
ก าหนด สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 

6012101
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 3 
Engineering 
Mathematics 
III 

ล าดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันจ านวนจริงสองตัวแปร เส้น 
ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิ แคลคูลัสของฟังก์ชันจ านวนจริงหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์ 
 

6011201 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 
Engineering 
Drawing 

ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การก าหนดขนาด
และพิกัด ความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย และภาพคลี่ การสเก็ตภาพ  การเขียนภาพ
แยกช้ิน และภาพประกอบ การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน การเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 

Attributes) 
ตำมข้อตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

6011202 
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
Computer 
Programming 

การท างานของคอมพิวเตอร์ทั้งองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล การออกแบบและวิธีพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 
 

6011203
กลศาสตร์
วิศวกรรม 
Engineering 
Mechanics 

หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของการไหลที่หยุดนิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การ
ดลและโมเมนตัม 
 

6011204
วงจรไฟฟ้า 1 
Electric 
Circuits I 

บทน าทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ตัวแปรวงจรไฟฟ้า การนิยามโนด กิ่ง ลูป กฎของโอห์ม กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส การ
แปลงวงจร เดลตา-วาย การแปลงแหล่งจ่าย การวิเคราะห์วงจรแบบโนดและซุปเปอร์
โนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมชและซุปเปอร์เมชทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวิ
นินและนอร์ตัน วงจรออปแอมป์อุปกรณ์สะสมพลังงาน ตัวเหนี่ยวน าและตัวเก็บประจุ
วงจรอันดับหนึ่ง 
 

6012301
วงจรไฟฟ้า 2 
Electric 
Circuits II 

วงจรอันดับสอง ไซนูซอยด์และเฟสเซอร์ การวิเคราะห์ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัว
สัญญาณไซนูซอยด์ การวิเคราะห์ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรสามเฟส ความถี่
เชิงซ้อนและฟังก์ชันโครงข่าย ผลตอบสนองความถี่ การแปลงลาปาซ การแปลง
ลาปาซผกผัน การประยุกต์ใช้ผลการแปลงลาปาซในวงจรไฟฟ้า 
 

6012205
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม 1 
Engineering 
Electronics I 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า คุณสมบัติทางกระแส-แรงดัน และความถี่ การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ BJT MOS 
CMOS และ BiCMOS ออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
 

6012306
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม 2 
Engineering 
Electronics II 

วงจรขยายแบบต่างๆ ทั้งแบบที่ใช้ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์
สนามไฟฟ้า ความถี่ต่ าคัทออฟ ความถี่สูงคัทออฟ ทรานซิสเตอร์ที่ความถี่สูง หลักการ
สร้างวงจรขยายแถบความถี่กว้าง วงจรขยายที่มีการป้อนกลับ การป้อนกลับแบบลบ 
การป้อนกลับแบบบวก  วงจรออสซิลเลเตอร์ทั้งย่านความถี่ต่ าและความถี่วิทยุ 
เสถียรภาพของวงจรขยายและการชดเชยความถี่ วงจรขยายก าลัง วงจรแรงดันคงที่
และการระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6012206 
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering 
Materials 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งาน
ของวัสดุ วิศวกรรมกลุ่มหลัก ๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์    เซรามิก และวัสดุเชิง
ประกอบ คุณสมบัติทางกลและเสื่อมสภาพของวัสดุ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 

Attributes) 
ตำมข้อตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

6012207
สนามแมเ่หล็ก
ไฟฟ้า 
Electromagn
etic Fields 

สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า การพาและการน ากระแส 
ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิตย์ วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแม็กเวลซ์ 

6013406
สัญญาณและ
ระบบ 
Signal and 
System 

สัญญาณและระบบเบื้องต้น ระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา การแปลงลาปาซ การ
แปลงแซด การวิเคราะห์ฟูเรียร์ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์ฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่องทาง
เวลา การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว หลักการพื้นฐานของตัวกรองสัญญาณเชิงเลข 
 

6012211 
ดิจิทัลและ
ไมโครคอนโทร
ลเลอร ์
Digital and 
Microcontrol
lers 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบตัวเลข รหัส พีชคณิตบูลีน การลดรูปสมการลอจิก การออกแบบ
วงจรลอจิก สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ( lOT) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในปัญญาประดิษฐ์ของทุกสิ่ง (AlOT) และการประยุกต์ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

6012307
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 1 
Electrical 
Machines I 

วงจรแม่เหล็ก  หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 
พลังงานและพลังงานร่วม ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสาม
เฟส การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการ
และการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 

6013301
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 2 
Electrical 
Machines II 

โครงสร้างเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ การท างานในภาวะอยู่ตัวของเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าเหนี่ยวน าและเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส การเริ่มเดินเครื่องของมอเตอร์
เหนี่ยวน าและมอเตอร์ซิงโครนัส  การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

6012303
เครื่องมือวัด
และการวดัทาง
ไฟฟ้า 
Electrical 
Instruments 
and 
Measuremen
ts 

หน่วยการวัดและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภทและคุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า AC และ 
DC ด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิทัล การวัดก าลังไฟฟ้า ตัวประกอบก าลัง 
และพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน ความเหนี่ยวน าและความจุไฟฟ้า การวัด
ความถี่และช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบ 
 

6013208 
ระบบควบคมุ 
Control 
Systems 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจ าลองระบบในโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ แบบจ าลองพลวัตและการตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ 
ระบบล าดับที่หนึ่งและล าดับที่สอง ระบบควบคุมแบบวงเปิดและแบบวงปิด ระบบ
ควบคุมแบบย้อนกลับและค่าความไว ชนิดของการควบคุมแบบย้อนกลับ แนวคิดและ
เงื่อนไขของเสถียรภาพในระบบ วิธีของการทดสอบเสถียรภาพ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

6013213
หลักการ
สื่อสาร 
Principles of 
Communicat
ion 

การวิเคราะห์สัญญาณมีคาบเวลาและสัญญาณไร้คาบเวลา สเปกตรัม ทฤษฎีของพาร์
เซวาล ระบบที่ปราศจากความผิดเพี้ยน ความหนาแน่นก าลังเชิงสเปกตรัมของ
สัญญาณ สัญญาณรบกวน อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญาณรบกวน แบนวิดท์ของ
สัญญาณรบกวน การมอดูเลตเชิงแอมปลิจูด การมอดูเลตเชิงมุม การมัลติเพลกซ์แบบ
แบ่งความถี่ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การมัลติเพลกซ์แบบแบ่งเวลา การมอดูเลตพัลส์ 
การควอนไทซ์สัญญาณ การมอดูเลตรหัสพัลส์ ค่าเอสเอ็นอาร์ของระบบพีซีเอ็ม การ
มอดูเลตรหัสพัลส์แบบใช้ค่าความแตกต่างในสัญญาณ รูปแบบรหัสบนสายส่ง
สัญญาณ เครื่องทวนสัญญาณแบบสร้างพัลส์ใหม่ การส่งสัญญาณดิจิตอลที่ใช้
คลื่นพาห์ 
 

6013304 
ระบบไฟฟ้า
ก าลัง 
Electrical 
Power 
System 

โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรไฟฟ้าก าลังแบบกระแสสลับ ระบบต่อหน่วย 
คุณสมบัติและแบบจ าลองของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า คุณสมบัติและแบบจ าลองของหม้อ
แปลงไฟฟ้าก าลัง การค านวณพารามิเตอร์และแบบจ าลองของสายส่งไฟฟ้า การ
ค านวณพารามิเตอร์และแบบจ าลองของสายเคเบิล พื้นฐานการไหลของโหลด 
พื้นฐานการค านวณความผิดพร่อง 
 

6014302  
การวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้า
ก าลัง 
Electrical 
Power 
System 
Analysis 

การค านวณโครงข่ายของการส่งจ่ายและจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า การศึกษาเกี่ยวกับการ
ไหลของก าลังไฟฟ้า การควบคุมการไหลของก าลังไฟฟ้า การวิเคราะห์การลัดวงจร
แบบสมมาตรและไม่สมมาตร ส่วนประกอบสมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั 
การด าเนินการทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้าก าลัง และระบบสมาร์ทกริด 
 

6013306 
การออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 
Electrical 
System 
Design 

หลักการออกแบบขั้นพื้นฐาน เครื่องหมายและมาตรฐาน หลักการจ าหน่าย
ก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การ
ออกแบบแสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สาย
ป้อนและตารางหลัก ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน การค านวณการลัดวงจร การติดตั้ง
ระบบสายดิน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า 
 

6013307 
โรงจักรไฟฟ้า
และสถานี
ไฟฟ้าย่อย 
Power Plant 
and 
Substation 
 

เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าแบบใช้ไอน้ า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ า  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แหล่งพลังงานทดแทน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าย่อย ชนิดของ
สถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานี ไฟฟ้าย่อย การ
ป้องกันฟ้าผ่า ระบบสายดิน และการกักเก็บพลังงาน 
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6014301
อิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง 
Power 
Electronics 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง หลักการของวงจรแปลงผันก าลัง วงจร
แปลงผันก าลัง AC-DC วงจรแปลงผันก าลัง DC-DC วงจรแปลงผันก าลัง AC-AC และ
วงจรแปลงผันก าลัง DC-AC 
 

6014304
วิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage 
Engineering 

การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง การก าเนิดไฟฟ้าแรงดัน
สูงเพื่อการทดสอบ การวัดทางไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การเกิด
เบรกดาวน์ทางไฟฟ้าในฉนวนแก๊ส ของเหลว และของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟ้า
แรงดันสูง การเกิดฟ้าผ่า และการป้องกันฟ้าผ่า การประสานการใช้ฉนวน 
 

6014305 
การป้องกัน
ระบบไฟฟ้า
ก าลัง 
Power 
System 
Protection 

หลักการพื้นฐานการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานส์ดิวเซอร์ อุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ และระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การ
ป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล   การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การ
ป้องกันสายส่งโดยใช้ไพลอตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การ
ป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสบาร์ 
 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
(Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ 
วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ของปัญหาที่มีนัยส าคญั 
โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และ วิทยาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร ์

6014901
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 
Electrical 
Engineering 
Project I 

เสนอหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ศึกษาหา
ความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติพิจารณาถึงผลและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาตามหัวข้อท่ีได้กล่าวมาแล้ว และมีการทดลองหรือพัฒนาโครงงานล่วงหน้าไป
ได้ หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
 

9001206 
ทักษะการรู้
สารสนเทศ 
Information 
Literacy 

การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
สารสนเทศ การให้ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่ง
สารสนเทศ กลยุทธ์ การค้นและทักษะการสืบค้น  การประเมินคุณค่า การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
จรรยาบรรณของผู้ใช้สารสนเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์ 
 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำ
ค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development 
of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบ
ของปัญหาทาง วิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบ
ระบบ ช้ินงาน หรือ
กระบวนการ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม กับ
ข้อพิจารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความ

6014902
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 
Electrical 
Engineering 
Project II 
 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 โดยจะต้องมีการส่งปริญญานิพนธ์เมื่อจบภาคการศึกษาซึ่งจะ
ประกอบด้วยทฤษฎีและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานทฤษฎีของโครงงานโดยตรง วิธี
ออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง สรุปผลการวัดและขีดความสามารถต่างๆ 
จากโครงงานพิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ จากโครงงานหัวข้อโครงงานจะต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
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ปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

6013306 
การออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 
Electrical 
System 
Design 

หลักการออกแบบขั้นพื้นฐาน เครื่องหมายและมาตรฐาน หลักการจ าหน่าย
ก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การ
ออกแบบแสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สาย
ป้อนและตารางหลัก ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน การค านวณการลัดวงจร การติดตั้ง
ระบบสายดิน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า 
 

6011201 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 
Engineering 
Drawing 

ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การก าหนดขนาด
และพิกัด ความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย และภาพคลี่ การสเก็ตภาพ  การเขียนภาพ
แยกช้ิน และภาพประกอบ การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน การเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

9001412 
ความปลอดภัย
ใน
ชีวิตประจ าวัน 
Safety in 
Daily Life 

แนวคิด ความหมาย ขอบเขต  การตระหนักถึงความปลอดภัยในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีทั้งในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม สีและเครื่องหมาย  ความปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท่าทางในการท างาน เพื่อความปลอดภัย โรคจากการ
ท างาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และ การจัดการ
ของเสียอย่างเป็นระบบ 
 

4 กำรสืบค้น 
(Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้น
เพื่อหาค าตอบของ ปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดย
ใช้ความรู้จากงานวิจัยและ
วิธีการวิจัย รวมถึง การ
ออกแบบการทดลอง การ
วิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้
ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได ้

6014901
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 
Electrical 
Engineering 
Project I 
 

เสนอหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ศึกษาหา
ความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติพิจารณาถึงผลและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาตามหัวข้อท่ีได้กล่าวมาแล้ว และมีการทดลองหรือพัฒนาโครงงานล่วงหน้าไป
ได้ หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 

6014902
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 
Electrical 
Engineering 
Project II 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 โดยจะต้องมีการส่งปริญญานิพนธ์เมื่อจบภาคการศึกษาซึ่งจะ
ประกอบด้วยทฤษฎีและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานทฤษฎีของโครงงานโดยตรง วิธี
ออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง สรุปผลการวัดและขีดความสามารถต่างๆ 
จากโครงงานพิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ จากโครงงานหัวข้อโครงงานจะต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
 

9001206 
ทักษะการรู้
สารสนเทศ 
Information 
Literacy 

การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
สารสนเทศ การให้ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการ การคัดเลือกแหล่ง
สารสนเทศ กลยุทธ์ การค้นและทักษะการสืบค้น  การประเมินคุณค่า การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
จรรยาบรรณของผู้ใช้สารสนเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์ 
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5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ 
เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 
ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการ
พยากรณ์ การท า
แบบจ าลองของงานทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจ
ถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือ
ต่างๆ 

4011204
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์
วิศวกรรม 1 
Engineering 
Physics 
Laboratory I 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา 4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
 
 
 

4011206
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์
วิศวกรรม 2 
Engineering 
Physics 
Laboratory II 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา 4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
 

4021118
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคม ี
Engineering 
Chemistry 
Laboratory 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา 4021117 เคมีวิศวกรรม 

6012211 
ดิจิทัลและ
ไมโครคอนโทร
ลเลอร ์
Digital and 
Microcontrol
lers 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบตัวเลข รหัส พีชคณิตบูลีน การลดรูปสมการลอจิก การออกแบบ
วงจรลอจิก สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ( lOT) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในปัญญาประดิษฐ์ของทุกสิ่ง (AlOT) และการประยุกต์ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

6012304
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 
Electrical 
Engineering 
Laboratory I 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6011204 วงจรไฟฟ้า 1 และวิชา 6012301 
วงจรไฟฟ้า 2 
 

6012305
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 
Electrical 
Engineering 
Laboratory II 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6012205  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 และ
วิชา6012306  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 
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6012308
ปฏิบัติการ
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 1 
Electrical 
Machines 
Laboratory I  

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 

6013302
ปฏิบัติการ
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 2 
Electrical 
Machines 
Laboratory II 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 

6013303
ปฏิบัติการ
ระบบควบคมุ 
Control 
Systems 
Laboratory 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6013208 ระบบควบคุม 
 

6014303
ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้า
ก าลัง 
Electrical 
Power 
System 
Laboratory 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6013304 ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง  แ ล ะ วิ ช า 
6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 

6014306
ปฏิบัติการ
ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 
Power 
System 
Protection 
Laboratory 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
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6013212 
การควบคุม
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 
Electrical 
Machines 
Control 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า โครงสร้าง หลักการท างานและ
การตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน การเขียนวงจรก าลัง การ
เขียนวงจรควบคุม การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยวงจรการควบคุมแบบต่างๆ 
การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยโปรแกรมควบคุมเชิงตรรกะ โครงสร้างของเครื่อง
ควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม และการ
ประยุกต์ใช้งาน 
 

6013411
ปัญญาประดิษ
ฐ์ด้วยการ
เรียนรูเ้ชิงลึก 
Artificial 
intelligence 
with deep 
learning 

ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาการประมาณค่าด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอย การพัฒนาการประมาณค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การพัฒนา
แบบจ าลองการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วย การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  การ
พัฒนาแบบจ าลองเพื่อการท านายและแยกแยะงานหลายเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุกลุ่ม การจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุกลุ่ม การ
สร้างแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับงานจ าแนก
ประเภทข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับการวิเคราะห์การถดถอย การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู ช่ัน การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ า การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาไพทรอน (Phython) 
 

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผล
จากหลักการและความรู้ที่ 
ได้รับ มาประเมินประเด็น
และผลกระทบต่างๆ ทาง
สังคม ชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับ
การปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

6013408 
แนะน าวิชาชีพ
วิศวกรรม 
Introduction 
to 
Engineering 

ประวัติวิศวกรรมศาสตร์ วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ แนวทางแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม 
การค านวณทางวิศวกรรม การสื่อความหมายทางวิศวกรรมโลกาภิวัตน์  ความส าเร็จ
และความล้มเหลว ในงานวิศวกรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิศวกรรม อัตลักษณ์และส านึกไทย 
 

9001412 
ความปลอดภัย
ใน
ชีวิตประจ าวัน 
Safety in 
Daily Life 

แนวคิด ความหมาย ขอบเขต  การตระหนักถึงความปลอดภัยในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีทั้งในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม สีและเครื่องหมาย  ความปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท่าทางในการท างาน เพื่อความปลอดภัย โรคจากการ
ท างาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และ การจัดการ
ของเสียอย่างเป็นระบบ 
 

9001302
มนุษย์ สังคม 
และ
สิ่งแวดล้อม 
Human, 
Society and 
Environment 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม บทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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9001303
กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
Law in Daily 
Life 

ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
บุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน สัญญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ครอบครัวและมรดก 
ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจรและกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 

7 สิ่งแวดล้อมและควำม
ยั่งยืน (Environment 
and Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบ
ของค าตอบของปัญหางาน
ทางวิศวกรรมในบริบทของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแสดงความรู้และ
ความจ าเป็นของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

6013410
อิเล็กทรอนิกส
ก าลังส าหรับ
การอนุรักษ
พลังงาน 
Power 
Electronics 
for Energy 
Conservation 

กฎหมายการอนุรักษพลังงาน การปรับปรุงแฟกเตอรก าลัง การปรับโหลดไดดุล แผง
สวิตซหลัก อุปกรณสับเปลี่ยน การประยุกตหมอแปลงเพื่อประหยัดพลังงาน หลอด
ประหยัดไฟฟ าและการใช แสงโดยรอบ บัลลาสต อิเล็กทรอนิกส หมอแปลง
อิเล็กทรอนิกส วงจรอินเวอรเตอรและการประยุกต มอเตอรประสิทธิภาพสูง ระบบ
พลังงานเซลลแสงอาทิตย กรณีศึกษา 
 

9001302
มนุษย์ สังคม 
และ
สิ่งแวดล้อม 
Human, 
Society and 
Environment 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม บทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ 
(Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทาง
จรรยาบรรณและมสี านึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

6013408 
แนะน าวิชาชีพ
วิศวกรรม 
Introduction 
to 
Engineering 

ประวัติวิศวกรรมศาสตร์ วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ แนวทางแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม 
การค านวณทางวิศวกรรม การสื่อความหมายทางวิศวกรรมโลกาภิวัตน์ ความส าเร็จ
และความล้มเหลว ในงานวิศวกรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิศวกรรม อัตลักษณ์และส านึกไทย 
 

9001201 
ชีวิตกับ
จริยธรรม 
Life and 
Morality 

ชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม 
ต่อชีวิต การพัฒนาชีวิตด้วยหลักจริยธรรมเพื่อการครองตน ครองคนและครองงาน 
เกณฑ์การตัดสินค่า ทางจริยธรรม รวมถึงการพิจารณาปัญหาจริยธรรมในสังคมร่วม
สมัย 
 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำน
เป็นทีม (Individual and 
Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การ ท างานเดี่ยว และการ
ท างานในฐานะผู้ร่วมทีม
หรือ ผู้น าทีมที่มีความ
หลากหลายของสาขา

6014901
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 
Electrical 
Engineering 
Project I 

เสนอหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ศึกษาหา
ความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติพิจารณาถึงผลและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาตามหัวข้อท่ีได้กล่าวมาแล้ว และมีการทดลองหรือพัฒนาโครงงานล่วงหน้าไป
ได้ หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 

Attributes) 
ตำมข้อตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วิชาชีพ 6014902
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 
Electrical 
Engineering 
Project II 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 โดยจะต้องมีการส่งปริญญานิพนธ์เมื่อจบภาคการศึกษาซึ่งจะ
ประกอบด้วยทฤษฎีและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานทฤษฎีของโครงงานโดยตรง วิธี
ออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง สรุปผลการวัดและขีดความสามารถต่างๆ 
จากโครงงานพิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ จากโครงงานหัวข้อโครงงานจะต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
 

6013801 
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
Field 
Experience 
Electrical 
Engineering 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 
ครบตามจ านวนช่ัวโมงที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
ต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
เพื่อท าการประเมินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์นิเทศ 
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการที่
นักศึกษาท าขึ้น 
 

10 กำรสื่อสำร 
(Communication) 
- สามารถสื่อสารงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่ม
ผู้ ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
และสังคมโดยรวมได้อย่าง 
มีประสิทธิผล อาทิ 
สามารถอ่านและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรมและ
เตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได้
อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถ
ให้และรับค าแนะน างานได้
อย่างชัดเจน 

6014901
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 
Electrical 
Engineering 
Project I 

เสนอหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ศึกษาหา
ความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติพิจารณาถึงผลและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาตามหัวข้อท่ีได้กล่าวมาแล้ว และมีการทดลองหรือพัฒนาโครงงานล่วงหน้าไป
ได้ หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
 

6014902
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 
Electrical 
Engineering 
Project II 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 โดยจะต้องมีการส่งปริญญานิพนธ์เมื่อจบภาคการศึกษาซึ่งจะ
ประกอบด้วยทฤษฎีและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานทฤษฎีของโครงงานโดยตรง วิธี
ออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง สรุปผลการวัดและขีดความสามารถต่างๆ 
จากโครงงานพิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ จากโครงงานหัวข้อโครงงานจะต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
 

6013801 
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
Field 
Experience 
Electrical 
Engineering 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 
ครบตามจ านวนช่ัวโมงที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
ต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
เพื่อท าการประเมินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์นิเทศ 
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการที่
นักศึกษาท าขึ้น 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 

Attributes) 
ตำมข้อตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

9001101
ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 
Thai 
Language for 
Communicat
ion 

หลักเกณฑ์และทักษะทางภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน 
และการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพทักษะทางภาษา ปฏิบัติกิจกรรมและใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

9001103
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
English for 
Communicat
ion 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน
การติดต่อ สื่อสาร และแสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

11 กำรบริหำรโครงกำรและ
กำรลงทุน (Project 
Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้
และความเข้าใจ หลักการ
ทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหาร
ในงานของตน ในฐานะผู้
ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อ
บริหารจดัการ โครงการ
วิศวกรรมที่มี
สภาพแวดล้อมการท างาน 
ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

6014901
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 
Electrical 
Engineering 
Project I 

เสนอหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ศึกษาหา
ความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติพิจารณาถึงผลและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงงาน
ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาตามหัวข้อท่ีได้กล่าวมาแล้ว และมีการทดลองหรือพัฒนาโครงงานล่วงหน้าไป
ได้ หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
 

6014902
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 
Electrical 
Engineering 
Project II 

ศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 โดยจะต้องมีการส่งปริญญานิพนธ์เมื่อจบภาคการศึกษาซึ่งจะ
ประกอบด้วยทฤษฎีและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานทฤษฎีของโครงงานโดยตรง วิธี
ออกแบบโครงงานรวมทั้งวิธีการทดลอง สรุปผลการวัดและขีดความสามารถต่างๆ 
จากโครงงานพิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ จากโครงงานหัวข้อโครงงานจะต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน 
 

6013801 
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
Field 
Experience 
Electrical 
Engineering 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 
ครบตามจ านวนช่ัวโมงที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
ต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
เพื่อท าการประเมินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์นิเทศ 
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการที่
นักศึกษาท าขึ้น 
 

9001324 
ธุรกิจจ าลอง 
Business 
Simulations 

กระบวนการสู่การเป็นผู้ประกอบการและแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ใช้เครื่องมือ 
Model Business Canvas การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การก าหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์ในการด าเนินงานทั้ง 4 ด้านประกอบด้วยด้านการตลาด ด้านการผลิต 
ด้านการจัดการ และด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนส ารองและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา จัดแสดงผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 

Attributes) 
ตำมข้อตกลง 

Washington Accord 

รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ 
(Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความ
จ าเป็นในการเตรียมตัว 
เพื่อให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ 
สามารถการเรียนรูต้ลอด
ชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

9001404
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู ้
Information 
Technology 
for Learning 

ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับคอมพิว เตอร์ด้ านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  ด้ าน
ระบบปฏิบัติการ การใช้งานคลาวด์แอปพลิเคชัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
 
 
 
 

9001414 
วิทยาศาสตร์
กับชีวิตยุคใหม่      
Science and 
Modern Life 

จุดก าเนิดวิทยาศาสตร์  จินตนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตในโลกสมัยใหม่  
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี  การบูร
ณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร อาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ 
ศิลปวัฒนธรรม และวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 
 

หมำยเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยน ารายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
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4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
 
 
ล าดับ มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายวิชา 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ  
และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง  
วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ 
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  

6013408 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรม 
9001201 ชีวิตกับจรยิธรรม 
9001302 มนุษย ์สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
9001303 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

2 มีความรู้ ในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

4011203 ฟิสกิสวิ์ศวกรรม 1 
4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
4021117 เคมีวิศวกรรม 
6011101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
6011102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
6012101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
6011201 เขียนแบบวิศวกรรม 
6011202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6011203 กลศาสตร์วิศวกรรม 
6011204 วงจรไฟฟ้า 1 
6012301 วงจรไฟฟ้า 2 
6012205 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 
6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 
6012206 วัสดุวิศวกรรม 
6012207 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
6013406 สัญญาณและระบบ 
6012211 ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
6013212 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
6012303 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
6013208 ระบบควบคุม 
6013213 หลักการสื่อสาร 
6013304 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
6014302 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
6013306 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
6013307 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
6014301 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
6014304 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
6014305 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
6012304 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
6012305 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
6012308 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
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6013302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
6013303 ปฏิบัติการระบบควบคุม 
6014303 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 
6014306 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
6014902 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
6013801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

3 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้
สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
9001414 วิทยาศาสตรกั์บชีวิตยุคใหม ่     
9001302 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

4 คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือก
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

9001203 การคิดและการพัฒนาตน 
6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
6014902 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
 

5 มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการ
การท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน 

9001204  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
9001302 มนุษย ์สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
6014901 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
6014902 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
6013801 การฝกึประสบการณวิ์ชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 

6 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  

9001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
9001404 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 

นายสุทัศน์    
อู่ทอง 

 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

2547 
 

2552 
 

11 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงที่ 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 

1 นายกรุง 
ลือวัฒนา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
 

2544 
 

2550 
 
 

2560 

12 

2 นายชาญ
ณรงค ์
น้อยบางยาง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 

2539 
 

2543 

21 

3 นายสุทัศน์    
อู่ทอง 

- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

2547 
 

2552 

11 

4 นายพิเชฐ 
ศรีสังข์งาม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 
 
 

2535 
 
 

2543 
 
 

2561 

20 
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5 นายสุขรักษ ์
แซ่เจี่ย 

- วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
 

2548 
 
 

2550 
 
 

2560 

10 

 

 
3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

 
ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
1 นายชูสิทธ์ิ 

ประดับเพ็ชร ์
รองศาสตราจารย ์ อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Media and Network 
Technologies  
(Hokkaido University, Japan) 
 

2540 
 

2546 
 
 

2553 

21 

2 นายคมศักดิ์ 
หาดขุนทด 

ผู้ช่วศาสตราจารย ์ ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด 
วท.บ. ศาสตรค์อมพิวเตอร ์
(มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
 

2532 
 
 

2545 

27 

2 นายคเณศ 
พุกกะพันธุ ์

 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
 

2555 
 
 

2558 
 
 

2563 

5 เดือน 
 

 3*      
* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) 
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4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏบิัติกำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นายปิยะพงษ์ วงศ์ป้อม เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบตัิการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.วท. โปรแกรมวิชา อิเล็กทรอนิกส ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน)ี 
วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา) 
 

 
 
5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2564 - 2568 
ตำรำงที่ 1: จ ำนวนนักศึกษำระดบั ม.6, ปวช.และ ปวส. วิชำเอก/แขนงวิชำ ... 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6, ปวช และ ปวส.) แต่ละปกีำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3   30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 90 

 
เพิ่มตารางหากมีมากกว่า 1 แขนง 
 
ตำรำงที่ 3: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง  
(ม.6,ปวช และ ปวส.) 

8 120 
อัตราส่วน 120/8 = 15 

อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 
หมำยเหตุ แผนกำรรับนักศึกษำจะรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส.รวมกัน  
             ไม่ได้แยกกำรรับนักศึกษำเป็น ม.6 ,ปวช. หรือ ปวส. 
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6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
 
6.1. แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

6.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปีโดยเน้นที่ต้นแบบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา ( course 
specification) 

6.1.2 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

6.1.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

6.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 
6.2.1 การรับอาจารย์ใหม่ มีความสอดคล้องต่อจ านวนและคุณวุฒิ โดยก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6.2.2 มีระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6.2.3 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

ความรับผิดชอบต่อหลักสูตร รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร 
6.2.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือดูแล ให้ค าปรึกษาด้านการสอน การออกข้อสอบ การประเมินผลการเรียน

การสอน และการให้บริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย ที่จัดเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา และการสอนของ
อาจารย์ 

 
6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 

  หลักสูตรมีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ ของคณาจารย์ โดยมีการส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การ
สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ 
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  หรือศึกษาต่อ โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมี
คุณวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 

6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
6.4.1 หลักสูตรมีการจัดท าวางแผนพัฒนาตนเอง การท าผลงานทางวิชาการ การเข้ารับการอบรม สัมมนา

ต่างๆ   
6.4.2 หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
6.4.3 คณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนและงบประมาณการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
6.4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการจัดหาการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดท าผลงานทาง

วิชาการ และด าเนินการขอทุนหรือขออนุญาตไปพัฒนาตนเอง 



- 28 -  

6.4.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการรายงานผลการพัฒนา
ตนเองต่อคณะและมหาวิทยาลัย 

6.4.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 
            6.4.7 น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
 โดยสามารถแสดงแผนการปรับต าแหน่งทางวิชาการ และการเพ่ิมคุณวุฒการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใน
ระยะเวลา 5 ปีได้ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ-สกุลอำจำรย์ 
กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร 

ปี พ.ศ.ทีจ่ะเริ่มขอ
ก ำหนดต ำแหน่ง 

ปีท่ีเข้ำศึกษำต่อ
ระดับปริญญำเอก 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา 2564  ก าลังท าผลงานทางวิชาการ (รศ.) 
 

2.  ผศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม 2564  ก าลังท าผลงานทางวิชาการ (รศ.) 
 

3.  ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง  2560 ก าลังศึกษาต่อ 
 

4.  รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 2566  ก าลังท าผลงานทางวิชาการ (ศ.) 
 

5.  อ.สุทัศน์ อู่ทอง 2563  ก าลังท าผลงานทางวิชาการ (ผศ.) 
 

6. ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย 2563  ก าลังท าผลงานทางวิชาการ (ผศ.) 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
 
 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์ 

   

ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของ
แคลคูลสั 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและปรากฏการณ์
คลื่น 
 

4011203 
ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
Engineering Physics I 

3(3-0-6) 

ไฟฟ้ าสถิ ต  ว งจร ไฟฟ้ ากระแสตรง  วงจร ไฟฟ้ า
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     องค์ประกอบ
แม่เหล็กไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 

4011205  
ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
Engineering Physics II 

3(3-0-6) 

เคม ี พื้ น ฐานของทฤษฎี อะตอมและปริ ม าณสั มพันธ์ 
คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 
สมดุลเคมี สมดุชไออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้าง
ทางอิเล็กตรอนของอะตอมม พันธะเคมี สมบัติตาม
ตารางพีรีออดิก ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ ธาตุอโลหะและ
โลหะทรานซิซัน 
 

4021117  
เคมีวิศวกรรม 
Engineering 
Chemistry 

3(3-0-6) 

คณิตศาสตร์เชิง
วิศวกรรม 

พีชคณิตเวกเตอร์สามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์ และการหาปริพันธ์ค่าจริงฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ 
 

6011101  
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering 
Mathematics I 

3(3-0-6) 

การหาปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์
ของอนุพันธ์ รูปแบบอย่างไม่ก าหนด สมการเชิงอนุพันธ์
และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 

6011102 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering 
Mathematics II 

3(3-0-6) 

ล าดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์
เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข พิกัด
เชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันจ านวนจริงสองตัวแปร เส้น 
ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิ แคลคูลัสของฟังก์ชันจ านวน
จริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
 

6012101  
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering 
Mathematics III 

3(3-0-6) 

                                                                                                 รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำน
ทำงวิศวกรรม 

   

ความเข้าใจและ
ความสามารถในการ
ถอดความหมายจาก
แบบทางวิศวกรรม 

ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย 
ภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัด ความเผื่อ ภาพ
ตัด ภาพช่วย และภาพคลี่ การสเก็ตภาพ  การเขียนภาพ
แยกช้ิน และภาพประกอบ การอ่านและวิเคราะห์แบบ
งาน การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

6011201 
เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-2-5) 

วัสดุวิศวกรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 
กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุ วิศวกรรม
กลุ่มหลัก ๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์    เซรามิก และวัสดุ
เชิงประกอบ คุณสมบัติทางกลและเสื่อมสภาพของวัสดุ 

6012206 
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering 
Materials 

3(3-0-6) 

พืน้ฐาน 
กลศาสตร ์

หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของ
แรง การสมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงภายใต้ของ
การไหลที่หยุดนิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของ
นิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

6011203  
กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering 
Mechanics 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า บทน าทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ตัวแปรวงจรไฟฟ้า การนิยาม
โนด ก่ิง ลูป กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ แหล่งจ่าย
อิสระและไม่อิสระ วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส 
การแปลงวงจร เดลตา-วาย การแปลงแหล่งจ่าย การ
วิเคราะห์วงจรแบบโนดและซุปเปอร์โนด การวิเคราะห์
วงจรแบบเมชและซุปเปอร์เมชทฤษฎีการวางซ้อน 
ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรออปแอมป์อุปกรณ์
สะสมพลังงาน ตัวเหนี่ยวน าและตัวเก็บประจุวงจรอันดับ
หนึ่ง 

6011204  
วงจรไฟฟ้า 1 
Electric Circuits I 

3(3-0-6) 

วงจรอันดับสอง ไซนูซอยด์และเฟสเซอร์ การวิเคราะห์
ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวสัญญาณไซนูซอยด์  การ
วิเคราะห์ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรสามเฟส ความถี่
เชิงซ้อนและฟังก์ชันโครงข่าย ผลตอบสนองความถี่ การ
แปลงลาปาซ การแปลงลาปาซผกผัน การประยุกต์ใช้ผล
การแปลงลาปาซในวงจรไฟฟ้า 

6012301 
วงจรไฟฟ้า 2 
Electric Circuits II 

3(3-0-6) 

สัญญาณและระบบ สัญญาณและระบบเบื้องต้น ระบบเชิงเส้นไม่แปรตาม
เวลา การแปลงลาปาซ การแปลงแซด การวิเคราะห์ฟู
เรียร์ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์ฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง
ทางเวลา การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว หลักการพื้นฐานของ
ตัวกรองสัญญาณเชิงเลข 

6013406 
สัญญาณและระบบ 
Signal and System 

3(2-2-5) 

สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า 
การพาและการน ากระแส ความต้านทาน สนามแม่เหล็ก
สถิตย์ วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแม็กเวลซ์ 
 
 
 
 

6012207  
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic 
Fields 

3(3-0-6) 
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อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์แบบ 
แอนะล็อกและดิจิทัล 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า คุณสมบัติทางกระแส-แรงดัน และ
ความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ BJT 
MOS CMOS และ BiCMOS ออปแอมป์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
 

6012205  
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
1 
Engineering 
Electronics I 

3(3-0-6) 

ว ง จ ร ข ย า ย แ บ บ ต่ า ง ๆ  ทั้ ง แ บ บ ที่ ใ ช้ ไ บ โ พล า ร์
ทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ความถี่
ต่ าคัทออฟ ความถี่สูงคัทออฟ ทรานซิสเตอร์ที่ความถี่สูง 
หลักการสร้างวงจรขยายแถบความถี่กว้าง วงจรขยายที่
มีการป้อนกลับ การป้อนกลับแบบลบ การป้อนกลับ
แบบบวก  วงจรออสซิลเลเตอร์ทั้งย่านความถี่ต่ าและ
ความถี่วิทยุ เสถียรภาพของวงจรขยายและการชดเชย
ความถี่ วงจรขยายก าลัง วงจรแรงดันคงที่และการ
ระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6012306 
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
2 
Engineering 
Electronics II 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบตัวเลข รหัส พีชคณิตบูลีน การลด
รู ป ส ม ก า ร ล อ จิ ก  ก า ร อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร ล อ จิ ก 
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียน
โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (lOT) ไม
โครคอนโทรลเลอร์ในปัญญาประดิษฐ์ของทุกสิ่ง (AlOT) 
และการประยุกต์ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

6012211  
ดิจิทัลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
Digital and 
Microcontrollers 

3(2-2-5) 

การแปลงรูปพลังงาน
ไฟฟ้าเชิงกล 

วงจรแม่ เหล็ก  หลักการแม่ เหล็กไฟฟ้าและการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม 
ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและ
สามเฟส การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการและการวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
 

6012307 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
Electrical Machines I 

3(3-0-6) 
 

โครงสร้างเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ การท างานใน
ภาวะอยู่ตัวของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าและ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส การเริ่มเดินเครื่องของ
มอเตอร์เหนี่ยวน าและมอเตอร์ซิงโครนัส  การป้องกัน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 

6013301 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
Electrical Machines 
II 

3(3-0-6) 
 

การวัดและเครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้า 

หน่วยการวัดและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การแบ่ง
ประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ผล
การวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า AC และ 
DC ด้วยเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิทัล การวัด
ก าลังไฟฟ้า ตัวประกอบก าลัง และพลังงาน การวัดค่า
ความต้านทาน ความเหนี่ยวน าและความจุไฟฟ้า การวัด
ความถี่และช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ 
การสอบเทียบ 
 

6012303 
เครื่องมือวัดและการวดั
ทางไฟฟ้า 
Electrical 
Instruments and 
Measurements 

3(3-0-6) 
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ระบบควบคมุ 
 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน 
แบบจ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
แบบจ าลองพลวัตและการตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ 
ระบบล าดับท่ีหนึ่งและล าดับที่สอง ระบบควบคุมแบบวง
เปิดและแบบวงปิด ระบบควบคุมแบบย้อนกลับและค่า
ความไว ชนิดของการควบคุมแบบย้อนกลับ แนวคิดและ
เง่ือนไขของเสถียรภาพในระบบ วิธีของการทดสอบ
เสถียรภาพ 
 

6013208 
ระบบควบคมุ 
Control Systems 

3(3-0-6) 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

การท างานของคอมพิวเตอร์ทั้งองค์ประกอบทางด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและวิธีพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ระดับสูง 
 

6011202 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
Computer 
Programming 

3(2-2-5) 

เทคโนโลยีการสื่อสาร การวิ เคราะห์สัญญาณมีคาบเวลาและสัญญาณไร้
คาบเวลา สเปกตรัม ทฤษฎีของพาร์เซวาล ระบบที่
ปราศจากความผิดเพี้ยน ความหนาแน่นก าลังเ ชิง
สเปกตรัมของสัญญาณ สัญญาณรบกวน อัตราส่วน
สัญญาณต่อสัญาณรบกวน แบนวิดท์ของสัญญาณ
รบกวน การมอดูเลตเชิงแอมปลิจูด การมอดูเลตเชิงมุม 
การมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความถี่ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง 
การมัลติ เพลกซ์แบบแบ่งเวลา การมอดู เล ตพัลส์ 
การควอนไทซ์สัญญาณ การมอดูเลตรหัสพัลส์ ค่าเอส
เอ็นอาร์ของระบบพีซีเอ็ม การมอดูเลตรหัสพัลส์แบบใช้
ค่าความแตกต่างในสัญญาณ รูปแบบรหัสบนสายส่ง
สัญญาณ เครื่องทวนสัญญาณแบบสร้างพัลส์ใหม่ การส่ง
สัญญาณดิจิตอลที่ใช้คลื่นพาห์ 
 

6013213 
หลักการสื่อสาร 
Principles of 
Communication 

3(3-0-6) 

                                                                                                 รวมหน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้เฉพำะ
ทำงวิศวกรรม 

   

การผลิต ส่งจ่าย 
จ าหน่ายและการใช้
งานของก าลังไฟฟ้า 

โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรไฟฟ้าก าลังแบบ
กระแสสลับ ระบบต่อหน่วย คุณสมบัติและแบบจ าลอง
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า คุณสมบัติและแบบจ าลองของ
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง การค านวณพารามิเตอร์และ
แบบจ าลองของสายส่งไฟฟ้า การค านวณพารามิเตอร์
และแบบจ าลองของสายเคเบิล พื้นฐานการไหลของ
โหลด พื้นฐานการค านวณความผิดพร่อง 
 

6013304  
ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electrical Power 
System 

3(3-0-6) 

การค านวณโครงข่ายของการส่งจ่ายและจ าหน่าย
ก าลังไฟฟ้า การศึกษาเกี่ยวกับการไหลของก าลังไฟฟ้า 
การควบคุมการไหลของก าลังไฟฟ้า การวิเคราะห์การ
ลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร ส่วนประกอบ
สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลั ง  การ
ด าเนินการทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้าก าลัง และ
ระบบสมาร์ทกริด 
 

6014302  
การวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 
Electrical Power 
System Analysis 

3(3-0-6) 

การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า
ก าลัง การก าเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ การวัด
ทางไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การ
เกิดเบรกดาวน์ทางไฟฟ้าในฉนวนแก๊ส ของเหลว และ
ของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง การเกิด
ฟ้าผ่า และการป้องกันฟ้าผ่า การประสานการใช้ฉนวน 
 

6014304  
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage 
Engineering 

3(3-0-6) 

การแปลงรูป
ก าลังไฟฟ้า 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง หลักการ
ของวงจรแปลงผันก าลัง วงจรแปลงผันก าลัง AC-DC 
วงจรแปลงผันก าลัง DC-DC วงจรแปลงผันก าลัง AC-AC 
และวงจรแปลงผันก าลัง DC-AC 
 

6014301  
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
Power Electronics 

3(3-0-6) 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6012307 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 

6012308 
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 1 
Electrical Machines 
Laboratory I 
 

1(0-3-0) 
 

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 6013301 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 
 
 
 
 
 

6013302 
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 2 
Electrical Machines 
Laboratory II 
 

1(0-3-0) 
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 ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 – ปีกำรศึกษำ 2568 

 
  

การกักเก็บพลังงาน 
 

เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าแบบใช้ไอน้ า 
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้าพลังน้ า  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แหล่งพลังงานทดแทน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานีไฟฟ้าย่อย ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ต่างๆ 
ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานี ไฟฟ้าย่อย การ
ป้องกันฟ้าผ่า ระบบสายดิน และการกักเก็บพลังงาน 
 

6013307  
โรงจักรไฟฟ้าและสถานี
ไฟฟ้าย่อย 
Power Plant and 
Substation 

3(3-0-6) 

ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน 
และความปลอดภัยใน
การออกแบบและ
ติดตั้งทางไฟฟ้า 

หลักการออกแบบขั้นพื้นฐาน เครื่องหมายและมาตรฐาน 
หลักการจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล ทาง
เดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การค านวณ
โหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบ
ชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบแสงสว่างและวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สาย
ป้อนและตารางหลัก ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน การ
ค านวณการลัดวงจร การติดตั้งระบบสายดิน และความ
ปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า 
 

6013306  
การออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 
Electrical System 
Design 

3(3-0-6) 

หลักการพื้นฐานการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือวัดและ
ทรานส์ดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และระบบป้องกัน 
การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การ
ป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล   การป้องกันสายส่งโดยใช้
รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้ไพลอตรี
เลย์ การป้องกันมอเตอร์       การป้องกันหม้อแปลง 
การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสบาร์ 
 

6014305  
การป้องกันระบบไฟฟ้า
ก าลัง 
Power System 
Protection 

3(3-0-6) 

                                                                                                 รวมหน่วยกิต 23 หน่วยกิต 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 
1.1 บัญชีรำยหำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
1.1.1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
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1.1.2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

 
 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

1. โต๊ะปฏิบติัการพร้อมคอนโซลห้องปฏิบติัการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 800x1,800x75  มม. จ านวน  2 

หอ้งๆละ 15  ตวั พื้นโตะ๊ใชไ้มป้าติเกิลเคลือบดว้ยเมลามีน หนา 28 มม.  

1.1. แผงโมดูลติดอุปกรณ์ไฟฟ้าดา้นหนา้คอนโซลใชว้สัดุท่ีเป็นฉนวนทางไฟฟ้ามีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 5 มม. 

มีคุณสมบติัท่ีมีความแข็งแรง ไม่บิดงอ ทนความร้อนได้สูงไม่น้อยกว่า 120C โดยไม่เกิดการลุกไหม้ทนต่อ

ความช้ืนผวิหนา้ทั้งสองดา้นเคลือบเป็นเน้ือเดียวกนัดว้ยวสัดุผวิเรียบไม่สะทอ้นแสง  โดยโต๊ะปฏิบติัการ 1 ตวั มีแผง

ต่างๆดงัน้ี 
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1.1.1.  แผงจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได ้ 0-30V จ่ายกระแสได ้ 2A มี Voltmeter ; Ammeter แบบ Digital 

แสดงระดบัแรงดนัและกระแสไฟฟ้าทาง Output มีจุดจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงคงท่ี -5 ,-12 ,-15 , 0 ,+5 ,+12 

,+15 V จ่ายกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 A. max. : Electronic Protection , Ripple Voltage ไม่เกิน 3 mV (P-P) , 

Load recgulationไม่เกิน 1 %มีจุด จ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัคงท่ี  5 , 10 , 12 , 15 , 20 , 24 V  จ่ายกระแสไฟฟ้า

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 A.max. : Fuse Protection จุดจ่ายแรงดนัไฟฟ้า ทั้งหมดเป็นแบบSafety socket 4  ม.ม.จ านวน 2 แผง 

1.1.2. แผงเคร่ืองก าเนิดสัญญาณดิจิตอล(Digital Function generator) จ  านวน  2  แผง 

 ความถ่ี 

  :รีโซลูชัน่ความถ่ี(Frequency Resolution)  : 100 MHz  

  :ความเสถียรของความถ่ี(Frequency Stability) : ± 1 x10-6 

  :ขอ้ผิดพลาดความถ่ี (Frequency Error)  : ±5x10-6  

  สัญญาณ Sine:ความถ่ี                 : 0.1Hz – 3 MHz  

  สัญญาณสามเหล่ียม :ความถ่ี                : 0.1 Hz – 1 MHz  

           :ลิเนียร์ริต้ี: ≥98%,100mHz - 100kHz;95%,100kHz - 1MHz  

  สัญญาณส่ีเหล่ียม :ความถ่ี                : 0.1 Hz – 2 MHz  

    :การบิดเบือน(Distortion)    : <0.6%  

    :เวลาขอบขาข้ึนและขอบขาลง  : <30ns  

  สัญญาณลอจิก TTL/CMOS 

    :แอมพลิจูด     : ≥3 Vp-p  

    :แฟนเอาท(์Fan out)                 : 20TTL Load  

    :ระดบัสัญญาณCMOS    : 3.5 - 13.5 Vp-p  

  แหล่งจ่ายพลงังาน    : AC220V±10%, 50Hz±5% 

1.1.3.  แผงเคร่ืองวดัสัญญาณดิจิตอล(Digital Oscilloscope)40 MHz.  2 ช่องสัญญาณ (Input Channel) 

จ  านวน  2  แผง 

รายละเอยีดทัว่ไป  

 :เป็นเคร่ืองมือวดัสัญญาณทางไฟฟ้าแบบดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคปท่ีมีช่วงความถ่ีการท างาน

ตั้งแต่ 0-40 MHz 

 :สามารถวดัสัญญาณไดพ้ร้อมกนั 2 ช่องสัญญาณ 

 :อตัราการสุ่มขอ้มูล (Real-Time Sampling Rate) 500MS/s ทุกแชนแนล 

 :มี USB Memory, USB Device Port ติดตั้งมาพร้อมตวัเคร่ืองส าหรับบนัทึก Waveform และ 

                ค่าSet up  
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 :จอภาพสามารถแสดงรายละเอียดไดอ้ยา่งชดัเจนเป็น Color TFT (QVGA LCD) 

 :ใชก้บัระบบไฟฟ้า 220V, 50 Hz  

รายละเอยีดทางเทคนิค 

  Vertical System 

   : Sensitivity   : 2 mV/Divถึง 5 V/Div 

   : Accuracy   : + 3%หรือดีกวา่ 

   : Bandwidth   : 0-40 MHz  

   : Maximum Input Voltage : 300 Vrms (มาตรฐานCAT II) 

:Input Impedance  : 1 MOhm/20 pF  

Horizontal System 

   : Sweep Time   : 5 nS/Divถึง 50 S/Div 

   : Accuracy   : 50 ppm 

   : Mode     : Main, Delay และ Zoom 

   Trigger System 

   : Operation Mode   : Auto, Normal และSingle Sequence 

   : Type    : Edge, Video และ Pulse Width 

   : Coupling   : DC, AC, HF Reject, LF Reject และ  

  Noise Reject 

  Digital Memory System 

   : Sampling Rate   : 500MS/s (On all Channels) 

   : Resolution   : 8 Bits (Vertical)  

   : Record Lengths  : 2.5 K points (On all Channels)  

   : Acquisition Mode  : Sample, Peak Detect และAverage 

   : Automatic Measurement : 16 parameters 

 

 

 

 

 



- 57 -  

2. รายละเอียดทางเทคนิคของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 60 ตวั ท่ียดึติดกบัโตะ๊ปฏิบติัการหอ้งปฏิบติัการวศิวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และหอ้งปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้าพื้นฐาน  

มีรายละเอียดทางเทคนิคดงัน้ี 

Display: 4000 counts 

Auto range and manualrange selector provided (with range hold feature) 

Diode test and capacitancetest features 

Resistance range provides audible continuity test 

Automaticpower-off function after approximately 30 minutes to conserve batterylife 

Direct current measurement up to 10A AC and DC 

DC Voltage 

400mV/4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ) 

±0.6%rdg ±4dgt (400mV/4/40/400V) 

±1.0%rdg ±4dgt (600V) 

AC Voltage 

400mV/4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ) 

±1.6%rdg ±4dgt (20∼400mV) 

±1.3%rdg ±4dgt (4/40V) 

±1.6%rdg ±4dgt (400/600V) 

Resistance 

400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ 

±1.0%rdg ±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) 

±2.0%rdg ±4dgt (40MΩ) 

Frequency 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz 

DC Current 

400/4000μA/40/400mA/4/10A 

±2.0%rdg ±4dgt (400/4000μA) 

±1.0%rdg ±4dgt (40/400mA)  

±1.6%rdg ±4dgt (4/10A) 

AC Current 400/4000μA/40/400mA/4/10A 
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±2.6%rdg ±4dgt (400/4000μA) 

±2.0%rdg ±4dgt (40/400mA/4/10A) 

Capacitance Test 40/400nF/4/40/100μF 

Continuity Check 400Ω (Buzzer sounds below 70Ω) 

Diode Test 4V Release Voltage: Approx. 0.4mA Test Current 
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หัวข้อการทดลอง ประกอบดว้ย 

Part1 

1. พื้นฐานการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การอ่านค่าของตวัตา้นทาน 

3. กฏของโอห์ม 

4. วงจรอนุกรมและกฎแรงดนัของเคอร์ชอฟฟ์ 

5. วงจรขนานและกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ 

6. วงจรอนุกรมและขนาน 

7. วงจรแบ่งแรงดนั 

8. ทฤษฎีของเทวนิิน 

9. ทฤษฎีของนอร์ตนั 

10. ซูเปอร์โพสิชัน่ 

11. การถ่ายทอเพลงังาน 

12. วจรบริดจ ์

 

Part2 

1. การท างานเบ้ืองตน้ของไดโอด 

2. การน าไดโอดไปใชใ้นวงจรน ากระแส 

3. การท างานของซีเนอร์ไดโอด 

4. ทรานซิสเตอร์ 

5. คุณสมบติัของเจเฟต 

6. การไบแอสเจเฟต 

7. เทอร์มิสเตอร์ 

8. ออปแอมป์ 

9. วงจรพื้นฐานออปแอมป์ 

10. การประยกุตใ์ชง้านออปแอมป์ 

11.ไอซี 555 
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1.1.3 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

1. DC Shunt Would Machine      

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน สามารถท างานเป็นมอเตอร์หรือเคร่ืองก าเนิด ติดตั้งอยูบ่น
ฐานโลหะ พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 

2. DC Series Would Machine      

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดอนุกรม สามารถท างานเป็นมอเตอร์หรือเคร่ืองก าเนิด ติดตั้งอยูบ่น
ฐานโลหะ พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4 mm Safety Socket 

3. DC Compound Would Machine      

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดผสม สามารถท างานเป็นมอเตอร์หรือเคร่ืองก าเนิด ติดตั้งอยูบ่น
ฐานโลหะ พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 

4. DC Multifunction Would Machine      

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงท่ีสามารต่อขดลวดเป็นแบบขนาน แบบอนุกรม และแบบผสม สามารถท างาน
เป็นมอเตอร์หรือเคร่ืองก าเนิด ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะพร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety 
Socket 

5. Three Phase Squirrel Motor      

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าสามเฟสแบบอะซิงโครนสั ท่ีมีการพนัขดลวดท่ีสเตเตอร์ตวัโรเตอร์เป็นแบบกรง
กระรอง ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะ พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 
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6. Three Phase Slip-Ring Motor      

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าสามเฟสแบบอะซิงโครนสั ท่ีมีการพนัขดลวดท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ ตวัโรเตอร์
เป็นแบบ Wound Rotor ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะ พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 

7. Three Phase Dahlander Motor      

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าสามเฟสแบบอะซิงโครนสั ท่ีมีการพนัขดลวดท่ีสเตเตอร์ตวัโรเตอร์เป็นแบบกรง
กระรอง สามารถต่อขดลวดเป็นแบบ 2 หรือ 4 ขั้ว ปรับความเร็วรอบไดส้องระดบั ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะ 
พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 

8. Three Phase Synchronous Generator      

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัสามเฟสแบบซิงโครนสั ท่ีมีการพนัขดลวดท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ ตวัโร
เตอร์เป็นแบบ non-silent pole และสามารถท างานเป็นมอเตอร์ ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะ พร้อม Terminal 
Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 

9. Three Phase Reluctance Motor      

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัสามเฟสแบบซิงโครนสั ท่ีมีการพนัขดลวดท่ีสเตเตอร์ ตวัโรเตอร์เป็นแบบกรง
กระรอง ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะ พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 

10. Spilt Phase Motor      

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าเฟสเดียวแบบอะซิงโครนสั ท่ีมีการพนัขดลวดท่ีสเตเตอร์ตวัโรเตอร์เป็นแบบกรง
กระรอง พร้อมดว้ยตวั Capacitor Start ส าหรับเร่ิมเดินและตวั Capacitor Run ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะ 
พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 

11. Capacitor Run Motor     

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าเฟสเดียวแบบอะซิงโครนสั ท่ีมีการพนัขดลวดท่ีสเตเตอร์ตวัโรเตอร์เป็นแบบกรง
กระรอง พร้อมดว้ยตวั Capacitor Run ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะ พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm 
Safety Socket 

12. Electromagnetic Brake     

เคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีท าหนา้ท่ีเป็นภาระใหก้บัมอเตอร์ท่ีตอ้งการทดสอบหาคุณลกัษณะทางกลและทางไฟฟ้า 
ใชห้ลกัการแบบเหน่ียวน ากระแสไหลวน (Eddy Current) พร้อมติดตั้งตวัอุปกรณ์ตรวจจบัความเร็วรอบ
แบบ Proximity และตวัตรวจจบัค่าแรงบิดแบบ Load cell สามารถใชง้านร่วมกบัตวั Torque-Speed 
Measuring Instrument ติดตั้งอยูบ่นฐานโลหะ พร้อม Terminal Box และจุดต่อแบบ 4mm Safety Socket 
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13. Single Phase Transformer      

หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด Core Type ขดลวดทางดา้น Primary และ Secondary อยา่งละสองชุดแยกอิสระจาก
กนั 

14. Three Phase Transformer      

หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด Core Type ขดลวดทางดา้น Primary และ Secondary อยา่งละหกชุดแยกอิสระจาก
กนั สามารต่อใชง้านเป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียว 

15. Resistive Load      

ภาระแบบตวัตา้นทานแยกอิสระจากกนัจ านวน 3 ชุด ปรับระดบัค่าความตา้นทานได ้7 ระดบั สามารถต่อ
เป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน ใชก้บัระบบแบบเฟสเดียวหรือแบบสามเฟส 

16. Inductive Load      

ภาระแบบตวัเหน่ียวน าแยกอิสระจากกนัจ านวน 3 ชุด ปรับระดบัค่าความตา้นทานได ้7 ระดบั สามารถต่อ
เป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน ใชก้บัระบบแบบเฟสเดียวหรือแบบสามเฟส 

17. Capacitive Load     

ภาระแบบตวัเก็บประจุแยกอิสระจากกนัจ านวน 3 ชุด ปรับระดบัค่าความตา้นทานได ้7 ระดบั สามารถต่อ
เป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน ใชก้บัระบบแบบเฟสเดียวหรือแบบสามเฟส 

18. Starting Rheostat for DC Motor      

ตวัตา้นทานแบบปรับค่าไดต่้อเน่ือง ใชต่้ออนุกรมกบัขดลวดอาเมเจอร์ของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง
ขณะท างานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อลดค่ากระแสขณะเร่ิมเดิน 

19. Field Rheostat for DC Motor       

ตวัตา้นทานแบบปรับค่าไดต่้อเน่ือง ใชต่้ออนุกรมกบัขดลวดกระตุน้ของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงขณะ
ท างานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อปรับกระแสของขดลวดกระตุน้ในการควบคุมความเร็วรอบ 

20. Field Rheostat for AC/DC Generator      

ตวัตา้นทานแบบปรับค่าไดต่้อเน่ือง ใชต่้ออนุกรมกบัขดลวดกระตุน้ของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงขณะ
ท างานเป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เพื่อปรับกระแสของขดลวดกระตุน้ในการควบคุมแรงดนัท่ีขั้วเอาตพ์ุต 

21. Starting Rheostat for Slip Ring Motor      

ตวัตา้นทานแบบปรับค่าไดล้  าดบัขั้น ใชต่้ออนุกรมกบัขดลวดบนตวัโรเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวน าสาม
เฟสแบบสลิปริง เพื่อลดค่ากระแสขณะเร่ิมเดิน 

22. AC Power Supply     
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แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัปรับค่าไดแ้ละแบบคงท่ี ใชส้ าหรับเป็นแหล่งจ่ายแรงดนัเพื่อป้อน
ใหก้บัเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อการทดสอบ 

22.1 Power Requirement 220/380V, 50Hz 

22.2 Service 1 phase plug 2 units 

22.3 Protection with high sensitive magneto thermal as over load protection differential automatic circuit 

breaker as short circuit protection 

22.4 Emergency Switch Mushroom push bottom 

Output Supply Section 
22.5 Three phase Adjustable Output 0-380V, 3A (with ON-OFF switch, high sensitivity magneto thermal as 

protection, voltmeter and ammeter in three phase indicator) 

22.6 AC Output 220V, 3A (with ON-OFF switch, overload protection, voltmeter and ammeter in three phase 

indicator) 

23. DC Power Supply      

แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าไดแ้ละแบบคงท่ี ใชส้ าหรับเป็นแหล่งจ่ายแรงดนัเพื่อป้อน
ใหก้บัเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อการทดสอบ 

23.1 Power Requirement 220, 50Hz 

23.2 Service 1 phase plug 2 units 

23.3 Protection with high sensitive magneto thermal as over load protection differential automatic circuit 

breaker as short circuit protection 

23.4 Emergency Switch Mushroom push bottom 

Output Supply Section 
23.5 DC Adjustable Output 0-220V, 3A (with ON-OFF switch, overload protection, voltmeter and ammeter 

in three phase indicator) 

23.6 DC Adjustable Output 0-220V, 1A (with ON-OFF switch, overload protection, voltmeter and ammeter 

in three phase indicator) 

23.7 DC Fixed Output 220V, 3A (with high sensitivity magneto thermal as protection) 
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24. Excitation DC Power Supply      

แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได ้ใชส้ าหรับเป็นแหล่งจ่ายแรงดนัเพื่อป้อนใหก้บัขดลวด
กระตุน้ในตวั Synchronous Machines, Electromagnetic Brake, DC Generator Brake 

25. Start-Delta Starter Module      

ใชส้ าหรับต่อร่วมกบัขดลวดท่ีสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสามเฟสเพื่อการเร่ิมเดินแบบ Star-Delta 
เหมาะส าหรับใชง้านร่วมกบั Three Phase Squirrel Motor, Three Phase Slip Ring Motor 
 

26. Pole Change Switch Module      

ใชส้ าหรับต่อร่วมกบัขดลวดท่ีสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสามเฟสเพื่อปรับเปล่ียนขั้วแม่เหล็ก 
จาก 2 เป็น 4 ขั้ว เหมาะส าหรับใชง้านร่วมกบั Dahlander Motor 

27. Rotation Reversing Module      

ใชส้ าหรับต่อร่วมกบัขดลวดท่ีสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสามเฟสเพื่อการปรับเปล่ียนทิศทาง 
การหมุนโดยการ กลบัเฟส เหมาะส าหรับใชง้านร่วมกบั Three Phase Squirrel Motor, Three Phase Slip 
Ring Motor 

28. Start-Delta Reversing Module      

ใชส้ าหรับต่อร่วมกบัขดลวดท่ีสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสามเฟสเพื่อการเร่ิมเดินแบบ Star-Delta 
และการปรับเปล่ียนทิศทางการหมุนโดยการกลบัเฟส เหมาะส าหรับใชง้านร่วมกบั Three Phase Squirrel 
Motor, Three Phase Slip Ring Motor 

29. Protective Motor Switch Module      

สวติซ์ตดัตอนแบบอตัโนมติัส าหรับป้องกนัตวัมอเตอร์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแบบสามเฟส
ท างานโดยอาศยัหลกัการแบบ Thermal and Magnetic Over Current Trip 

30. Parallel Board      

ใชส้ าหรับแสดงสภาวะความพร้อมท่ีจะท าการขนานหรือ Synchronism ระหวา่งเคร่ืองก าเนิดท่ีทดลองทั้ง
สองตวัเขา้ดว้ยกนั หรือระหวา่งเคร่ืองก าเนิดท่ีทดลองเขา้กบัระบบแหล่งจ่ายหลกั 

31. Torque-Speed Measuring Instrument      

ใชส้ าหรับแสดงผลค่าของแรงบิดและค่าความเร็วรอบท่ีวดัไดจ้ากตวัอุปกรณ์ตรวจจบัแบบ Load Cell 
และ Proximity ท่ีติดตั้งอยูบ่นตวั Brake สามารถใชง้านร่วมกบั Electromagnetic Brake หรือ DC 
Generator Brake 
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32. Inverter Unit      

ตวัควบคุมการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีสามารถปรับและรักษาค่าความเร็วรอบในช่วงต่าง 
สามารถต่อใชง้านร่วมกบั Squirrel Motor เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัตน้ก าลงัส าหรับการทดสอบกบัเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า 

33. Hand Held Tachometer      

ตวัวดัค่าความเร็วรอบแบบมือถือแสดงผลแบบตวัเลข สามารถใชเ้ทคนิคการวดัแบบแสงสะทอ้นหรือ
แบบระบบสัมผสั 

34. AC Touch Screen Multi Meter      

35. DC Touch Screen Multi Meter     

36. DC Voltmeter 

37. AC Voltmeter     

38. AC Ammeter     

39. Single Phase Wattmeter    

40. Three  Phase  Wattmeter       

41. Three  Phase  Power  Factor  Meter      

42. Frequency Meter 

43. ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล     

43.1 ตวัประมวลผลเป็นแบบ 32Bits, ความถ่ี 150MHz 

43.2 หน่วยความจ าแบบ Flash 256K, แบบ RAM 34K 

43.3 สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรม Matlab/Simulink ได ้

43.4 มีจุดต่ออินพุต เอาตพ์ุต ส าหรับใชง้านต่างๆ ดงัน้ี 

- Digital Input จ านวน 8 ช่อง ใชก้บัระดบัแรงดนัท่ี +5V 

- Digital Output จ านวน 8 ช่อง ใชก้บัระดบัแรงดนัท่ี +5V 

- Analog Input จ านวน 8 ช่อง ใชก้บัระดบัแรงดนัในช่วง -10V ถึง +10V 

- Analog Output จ านวน 4 ช่อง ใชก้บัระดบัแรงดนัในช่วง -10V ถึง +10V 

- PWM Output จ านวน 4 ชุด ชุดละ 2 ช่อง ใชก้บัระดบัแรงดนัท่ี +5V 
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- Encoder Sensor Input จ านวน 1 ชุด สามารถรับสัญญาณแบบ A, B, Z ใชก้บัระดบัแรงดนัท่ี +5V 

- Hall sensor Input จ านวน 1 ชุด ใชก้บัระดบัแรงดนัท่ี +5V 

44. ชุดพอร์ตส าหรับโปรแกรมเป็นแบบ USB 

หัวข้อการทดลอง ประกอบดว้ย 

- เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบั 

1. มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส ต่อแบบสตาร์ 

2. มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส ต่อแบบเดลตา้ 

3. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบบซิงโครนสั 

4. การขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

5. มอเตอร์เหน่ียวน า 1 เฟส แบบคาปาซิเตอร์รัน 

6. มอเตอร์เหน่ียวน า 1 เฟส แบบคาปาซิเตอร์รันคาปาซิเตอร์สตาร์ต 

7. มอเตอร์รีลคัแตนซ์ 3 เฟส ต่อแบบสตาร์ 

8. มอเตอร์รีลคัแตนซ์ 3 เฟส ต่อแบบเดลตา้ 

9. มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 2 ความเร็วหรือมอเตอร์แบบดาห์ลานเดอร์ 

10. มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส โรเตอร์แบบสลิปริง 

- เคร่ืองไฟฟ้ากระแสตรง  

1. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบขนาน 

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม 

3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

4. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม 

5. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 

6. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม 

- หม้อแปลงไฟฟ้า 

1. หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส 

2. การก าหนดขั้วหมอ้แปลงไฟฟ้า 

3. การต่อขดทุติยภูมิของหมอ้แปลงแบบอนุกรมและแบบขนาน 

4. การทดสอบหมอ้แปลง 1 เฟส ขณะเปิดวงจร 

5. การทดสอบหมอ้แปลง 1 เฟส ขณะลดัวงจร 

6. การทดสอบหมอ้แปลง 3 เฟส ขณะเปิดวงจร 
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7. การทดสอบหมอ้แปลง 3 เฟส ขณะลดัวงจร 

8. การต่อหมอ้แปลง 3 เฟส แบบสตาร์ – สตาร์ 

9. การต่อหมอ้แปลง 3 เฟส แบบเดลตา้ – เดลตา้ 

10. การต่อหมอ้แปลง 3 เฟสแบบสตาร์ – เดลตา้ 

11. การต่อหมอ้แปลง 3 เฟส แบบเดลตา้ - สตาร์  
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1.1.4 ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

1. รายละเอยีดทัว่ไป 

 1.1 โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั จ านวน  12 ชุด 

 1.2 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 25 ชุด 

 1.3 ชุดทดลองปฏิบติัการวงจรดิจิตอล จ านวน 24 ชุด 

 1.4 ชุดทดลองไอดุยโน ยโูน อาร์สาม (i-Duino UNO R3) จ านวน 24 แผง 

 1.5 ชุดทดลองไอพีเอสทีไมโครบอ็ก (IPST Microbox SE) จ านวน 12 ชุด 

  

2. รายละเอยีดทางเทคนิค 

  2.1 โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมคอนโซลหอ้งปฏิบติัการดิจิตอล  
      2.1.1 โตะ๊ปฏิบติัการงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด  800 x 1500 x 800 มม.  
      2.1.2 คอนโซลติดตั้งระบบไฟฟ้าและแผงโมดุล ประกอบดว้ย แผง Main Power Supply 1 phase 

1 แผง แผง Universal Plug AC 220 V 2 แผง เตา้รับแบบคู่ 3 สาย 2 P+E  
               2.1.3 แผงจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Power Supply) แรงดนัเอาทพ์ุทปรับได ้0-30 โวลท ์จ่าย
กระแสสูงสุด 3 แอมป์ จ านวน 2 แผง                       
    2.1.4 แผงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั (A.C. power supply) แรงดนัเอาทพ์ุท 0-220 โวลท ์จ่ายกระแสได้
สูงสุด 2 แอมป์ จ านวน 1 แผง  
 2.2 คอมพิวเตอร์ 
  2.2.1 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton X4610G  
  2.2.2 ซีพีย ูIntel Core i5 2400 (3.1GHz) 
  2.2.3 หน่วยความจ า RAM 4GB 
  2.2.4 ฮาร์ดดิส SATA 500 GB 
  2.2.5 DVDRW 
  2.2.6 ระบบปฏิบติัการ Windows 7 Pro license  
  2.2.7 จอ Acer 17" รุ่น V17 
 2.3 ชุดทดลองปฏิบติัการวงจรดิจิตอล 
        2.3.1 แหล่งจ่ายไฟตรง +5V และ +V จากอะแดปเตอร์ 
        2.3.2 ลอจิกสวติช์ 8 ชุด ใชส้วติช์เล่ือนคุณภาพสูง 
      2.3.3 ลอจิกมอนิเตอร์ 8 ช่อง 
        2.3.4 วงจรก าเนิดสัญญาณพลัส์ ความถ่ี 1Hz - 1kHz เลือกความถ่ีโดยการกดสวติช์ 
        2.3.5 ไฟแสดงค่าความถ่ีเอาตพ์ุตและดีเบาซ์สวติช์ 2 ชุด 
        2.3.6 วงจรถอดรหสัเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก 
        2.3.7 LED ตวัเลข 7 ส่วน 2 ชุด 
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        2.3.8 แผงต่อวงจรมีจ านวนจุดต่อ 800 จุด 
        2.3.9 ลอจิกโพรบ แสดงลอจิก “0”, “1” และพลัส์ 
        2.3.10 ล าโพงเปียโซ อิมพีแดนซ์ 32 โอห์ม 
        2.3.11 วงจรขบัโหลดกระแสสูง 4 ช่อง (4-ch. Driver) 500 mA 
        2.3.12 แหล่งจ่ายแรงดนัอา้งอิงปรับค่าได ้0-5 โวลต ์
        2.3.13 ใชไ้ฟเล้ียงจากอะแดปเตอร์ไฟตรง 9-12V 500mA 
        2.3.14 มีวงจรเรกเูลเตอร์ควบคุมแรงดนัไฟเล้ียงใหค้งท่ีท่ี +5V 

2.4 ชุดทดลองไอดุยโน ยโูน อาร์สาม (i-Duino UNO R3) 

  2.4.1 ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega328PB ของ Atmel มีหน่วยความจ าโปรแกรมแบบ

แฟลช 32 กิโลไบต ์โปรแกรมใหม่ได ้10,000 คร้ัง มีหน่วยความจ าขอ้มูลอีอีพรอม 512 ไบตแ์ละ

หน่วยความจ าขอ้มูลแรม 1 กิโลไบต ์สัญญาณนาฬิกาหลกั 16MHz จากคริสตอล 

  2.4.2 มีจุดต่อพอร์ต USB ส าหรับอปัโหลดโปรแกรมและส่ือสารขอ้มูลกบัคอมพิวเตอร์ 

  2.4.3 มีสวติซ์ RESET การท างาน 

  2.4.4 มีจุดต่อพรอต์ตามมาตรฐานของ Arduino UNO 

  2.4.5 มีจุดต่อแบบ IDC 3 ขา (ขาสัญญาณ, ไฟเล้ียง และกราวด)์ รวม 20 จุด  

  2.4.6 มีจุดต่อระบบบสั 2 สาย (I2C) เพื่อขยายระบบ 

  2.4.7 ใชภ้าคจ่ายไฟแบบสวติช่ิงท่ีรับแรงดนัอินพุตจากแจ๊กอะแดปเตอร์ไดต้ั้งแต่ 3 ถึง 12V จึงใช้

กบัแบตเตอร่ีได ้และยงัใชไ้ฟเล้ียงจากพอร์ต USB ไดด้ว้ย โดยภาคจ่ายไฟของบอร์ดให้แรงดนัไฟตรงเอาตพ์ุต 

2 ค่าคือ +5V และ +3.3V ส าหรับเล้ียงวงจรทั้งหมด โดยมีจัม๊เปอร์เลือกระดบัไฟเล้ียงท่ีตอ้งการ ปกติจะเลือก

ไวว้ท่ี +5V 

 2.5 ชุดทดลองไอพีเอสทีไมโครบอ็ก (IPST Microbox SE) ประกอบดว้ย 
  2.5.1 แผงวงจรควบคุม MicroBox SE 
  2.5.2 แผงวงจร LED 8 ดวง (ZX-LED8) 
  2.5.3 แผงวงจร LED (ZX-LED) 
  2.5.4 แผงวงจรสวติซ์ (ZX-SWITCH01) 

  2.5.5 แผงวงจรตรวจจบัแสง (ZX-LDR) 
  2.5.6 ไอซีวดัอุณหภูมิ MCP9701 พร้อมสายต่อ 
  2.5.7 แผงวงจรล าโพง (ZX-SPEAKER) 
  2.5.8 สาย MiniB-USB 
  2.5.9 อะแดปเตอร์ 9V 
  2.5.10 กล่องบรรจุ คู่มือเร่ิมตน้ใชง้านกล่องสมองกล IPST MicroBox SE คู่มือโครงสร้างของ
โปรแกรมภาษา C/C++ ส าหรับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox SE 
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  2.5.11 ชุดประกอบหุ่นยนต ์จ านวน 1 ชุด 
 

3. หัวข้อการทดลอง ประกอบดว้ย 

  3.1 ลอจิกเกตพื้นฐาน  

  3.2 พีชคณิตบูลีนและการลดทอน 

  3.3 การลดทอนฟังกช์นัลอจิก 

  3.4 การพฒันาโปรแกรมภาษาซีส าหรับโหนดเอม็ซียเูพื่อการติดต่ออุปกรณ์อินพุตเอา้ตพ์ุต 

  3.5 การขบัโหลดกระแสไฟฟ้าสูงดว้ยโซลิดสเตตรีเลย  ์

  3.6 การติดต่อตวัตรวจจบั 

  3.7 การเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายไวไฟ 

  3.8 คลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ 

  3.9 การแสดงผลขอ้มูลของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกส่ิงดว้ยฟรีบอร์ด 

  3.10 การอ่านค่าตวัตรวจจบัแสดงผลบนฟรีบอร์ด 

  3.11 การควบคุมไดโอดเปล่งแสงผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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1.1.5 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลงั 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

1. รายละเอยีดทัว่ไป 

1.1 เป็นชุดทดลองท่ีออกแบบส าหรับการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดเน้ือหาครอบคลุมในหวัขอ้ 

Electrical Power System และ Electrical Power System Analysis 

1.2 ชุดทดลองออกแบบในลกัษณะของระบบจ าลองแบบ Line Model โดยใชพ้ารามิเตอร์จริงในการออกแบบ

และปรับอตัราส่วนแรงดนัใหเ้หมาะสมกบัระดบัแรงดนัท่ีใชท้ดลองคือ 220V/380V 50Hz 

1.3 ชุดทดลองออกแบบตามมาตรฐานระดบัแรงดนั 500kV, 230kV และ 115kV ขนาดสายและรูปแบบเสาส่ง

จ่าย อา้งอิงจากขอ้มูลของระบบส่งจ่ายท่ีใชจ้ริงในประเทศไทย 

1.3.1 ระดบัแรงดนั 500kV จ าลองพารามิเตอร์จากเสาโครงเหล็กวงจรเด่ียว ใชส้ายไฟอะลูมิเนียมแกน

เหล็ก ขนาด 795MCM/ACSR จ านวน 4 ตวัน าต่อเฟส 

1.3.2 ระดบัแรงดนั 230kV จ าลองพารามิเตอร์จากเสาโครงเหล็กวงจรคู่ ชนิดDAI ใชส้ายไฟ

อะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 795MCM/ACSR จ านวน 1 ตวัน าต่อเฟส  

1.3.3 ระดบัแรงดนั 115kV จ าลองพารามิเตอร์จากเสาโครงเหล็กวงจรเด่ียว ชนิด SAI ใชส้ายไฟ

อะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 477MCM/ACSR จ านวน 1 ตวัน าต่อเฟส 

1.4 สามารถท าการทดลองเพื่อศึกษา คุณลกัษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัแบบซิงโครนสัในระบบ

ไฟฟ้าก าลงั ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงดนัและกระแสของระบบสายส่งระยะสั้น ระยะปานกลาง และ

ระยะยาว การควบคุมการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าไปยงัภาระปลายทาง 

1.5 มีชุดอุปกรณ์ประกอบการทดลองต่างๆ เช่น หมอ้แปลง Feed ในระบบสายส่ง, แบบจ าลองสายส่งท่ี

สามารถต่อการใชง้านไดแ้บบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัแบบ

ซิงโคนสั ชุดอุปกรณ์โหลด R-L-C พร้อมชุดเคร่ืองมือวดัท่ีมีจ  านวนเพียงพอและมีขนาดเหมาะสมกบัการ

ทดลอง 

1.6 ชุดทดลองออกแบบเป็นระบบ Panel System ความสูงมาตรฐาน A4 พิมพอ์กัษรก ากบัหรือสัญลกัษณ์ดว้ย

เทคนิคการกดัเซาะร่อง 

1.7 สายต่อวงจรและขั้วต่อท่ีใชใ้นการทดลองเป็นแบบ Safety 4mm จุดต่อต่างๆ มีจ  านวนเพียงพอต่อการใช้

งาน และมีความปลอดภยัต่อผูท้  าการทดลอง 

1.8 ตวัชุดทดลองมีอุปกรณ์ป้องกนัท่ีอาจจะเกิดอตัรายจากการทดลองท่ีผดิพลาด 

2. รายละเอยีดทางเทคนิค 

2.1 THREE PHASE TRANSFORMER TL 380KV   

2.2 SHORT TRANSMISSION LINE MODEL   

2.3 MEDIUM TRANSMISSION LINE MODEL   
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2.4 LONG TRANSMISSION LINE MODEL   

2.5 RESISTIVE LOAD                                

2.6 INDUCTIVE LOAD                                

2.7 CAPACITIVE LOAD                               

2.8 THREE PHASE POWER SUPPLY                  

2.9 DC POWER SUPPLY                                 

2.10 THREE PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR  

2.11 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัสามเฟสแบบซิงโครนสั ท่ีมีการพนัขดลวดท่ีสเตเตอร์และ 

โรเตอร์ ตวัโรเตอร์เป็นแบบ non-silent pole และสามารถท างานเป็นมอเตอร์  

2.12 THREE PHASE SRUIRREL MOTOR   

2.13 INVERTER UNIT                                

ชุดควบคุมการขบัเคล่ือน Three-Phase Squirrel Motor ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.4 KW  ระบบควบคุมการ

ท างานเป็นเเบบ PWM แสดงผลเป็นตวัเลข ใชกับัแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส 380V, 50Hz ดา้นเอาตพ์ุต

เป็นระบบไฟ 3 เฟส 0-380 โวลท ์ความถ่ีไม่นอ้ยกวา่ 1-300 Hz  การควบคุม Torque Boost สามารถท า

การปรับตั้งได ้มีระบบป้องกนั กระแสเกิน, แรงดนัไฟฟ้าต ่า   

2.14 Energy Analyzer Meter  

2.15 AC Voltmeter                                             

2.16 AC Ammeter                                             

2.17 Three Phase Wattmeter                  

2.18 Three Phase Power Factor Meter                 

หัวข้อการทดลอง ประกอบดว้ย 

1. คุณลกัษณะของแรงดนัและกระแสของสายส่งระยะสั้น 

2. คุณลกัษณะของแรงดนัและกระแสของสายส่งระยะปานกลาง 

3. คุณลกัษณะของแรงดนัและกระแสของสายส่งระยะยาว 

4. แรงดนัตกในสายส่ง 

5. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัแบบซิงโครนสั 

6. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบซิงโครนสั 

7. การควบคุมก าลงัไฟฟ้าในเคร่ืองจกัรกลซิงโครนสั 

8. การควบคุมแรงดนัในสายส่ง 

9. การเพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 
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1.1.6 ห้องปฏิบัติการป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

1. รายละเอยีดทัว่ไป 

1.1 ตวัรีเลยป้์องกนัจะตอ้งมีฟังชัน่การท างานเป็นตามมาตรฐานของ ANSI 

2. รายละเอยีดทางเทคนิค 

2.1 ชุดทดลองการป้องกนัมอเตอร์ (Motor Protection) เป็นชุดทดลองท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.1.1 รีเลยป้์องกนัส าหรับมอเตอร์ (Motor Protection Relay)   

2.1.2 ชุดมอเตอร์    

2.1.3 ชุดโหลดทางกลส าหรับการทดลอง   

2.2 ชุดการทดลองป้องกนัเคร่ืองก าเนิด (Generator Protection) เป็นชุดทดลองท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.2.1 รีเลยป้์องกนัเคร่ืองก าเนิด (Generator Protection Relay)  

2.2.2 Synchronous Generator   

2.2.3 ตวัชุดตน้ก าลงั   

2.2.4 ตวัปรับความเร็วรอบแบบ Inverter   

2.3 ชุดทดลองการป้องกนัสายส่ง (Line Protection) เป็นชุดทดลองท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.3.1 รีเลยป้์องกนัสายส่งแบบวดัค่ากระแสผลต่าง (Line Current Differential Relay)   

2.3.2 แบบจ าลองสายส่งระยะยาว    

2.4 ชุดทดลองการป้องกนับสับาร์ (Bus Protection) เป็นชุดทดลองท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.4.1 รีเลยป้์องกนับสั (High Impedance Bus Differential Protection Relay)    

2.4.2 แบบจ าลองหมอ้แปลงและบสับาร์   

2.5 AC Power Supply    

แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัปรับค่าไดแ้ละแบบคงท่ี ใชส้ าหรับเป็นแหล่งจ่ายแรงดนัเพื่อป้อน
ใหก้บัเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อการทดสอบ 

2.6 หมอ้แปลงวดัแรงดนั (Potential Transformer)   

2.7 หมอ้แปลงวดักระแส (Current Transformer)   

2.8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล   

2.9 ชุดทดลองป้องกนัหมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer Protection) เป็นชุดทดลองท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.9.1 รีเลยป้์องกนัหมอ้แปลง (Current Differential Protection Relay)    

2.9.2 แบบจ าลองหมอ้แปลง     

2.10 AC Power Supply      
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แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัปรับค่าไดแ้ละแบบคงท่ี ใชส้ าหรับเป็นแหล่งจ่ายแรงดนัเพื่อป้อน

ใหก้บัเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อการทดสอบ 

2.11 หมอ้แปลงวดักระแส (Current Transformer)     

2.12 แบบจ าลองเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker Module)   

2.13 แบบจ าลองการลดัวงจร (Fault Simulator Module)   

2.14 Energy Analyzer Meter   

2.15 Resistive Load   

ภาระแบบตวัตา้นทานแยกอิสระจากกนัจ านวน 3 ชุด ปรับระดบัค่าความตา้นทานได ้7 ระดบั สามารถต่อ

เป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน ใชก้บัระบบแบบเฟสเดียวหรือแบบสามเฟส 
 

หัวข้อการทดลอง ประกอบดว้ย 

1. การป้องกนัมอเตอร์ 
- การป้องกนัสภาวะUnder/Over frequency 

- การป้องกนัสภาวะOver load 

- การป้องกนัสภาวะเกิดการลดัวงจรภายในของมอเตอร์ 

- การป้องกนัสภาวะเฟสไม่สมดุล  

2. การป้องกนัเคร่ืองก าเนิด 
- การป้องกนัสภาวะสูญเสียตวัตน้ก าลงั  

- การป้องกนัสภาวะสูญเสียสนามกระตุน้  

- การป้องกนัสภาวะสูญเสียการขนาน  

- การป้องกนัสภาวะสูญเสียโหลดทางไฟฟ้า  

- การป้องกนัสภาวะการเกิดการลดัวงจร  

3. การป้องกนัสายส่ง 
- การป้องกนัสภาวะความผิดพร่องบนสายส่ง  

- สภาวะโหลดเกินของสายส่ง 

4. การป้องกนับสั 
- การป้องกนัสภาวะความผิดพร่องบนบสั (Fault Protection) 

5. การป้องกนัการลดัวงจรดา้นปฐมภูมิของหมอ้แปลง (primary short circuit protection) 
6. การป้องกนัการลดัวงจรดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลง(secondary short circuit  protection) 
7. การป้องกนัหมอ้แปลงแบบผลต่าง (Differential Protection) 
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1.1.7 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

1. รายละเอยีดทัว่ไป 

1.1 ประกอบดว้ยตวัควบคุมพื้นฐานแบบต่างๆ เช่น P (Proportional Controller), I (Integrated Controller), D 

(Differential Controller) 

1.2 มีชุดก าเนิดสัญญาณอา้งอิงไฟสลบัท่ีสามารถก าเนิดสัญญาณไดห้ลายรูปแบบ เช่น สัญญาณไซด์, สัญญาณ

สามเหล่ียม, สัญญาณส่ีเหล่ียม และสัญญาณอา้งอิงไฟตรง 
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2. รายละเอยีดทางเทคนิค  

3.1 P-CONTROLLER      

3.2 I-CONTROLLER      

3.3 D-CONTROLLER      

3.4 FIRST ORDER SYSTEM      

3.5 SECOND ORDER SYSTEM      

3.6 THIRD ORDER SYSTEM   

3.7 SUMMING NETWORK 2 INPUT   

3.8 SUMMING NETWORK 3 INPUT      

3.9 POWER AMPLIFIER      

3.10 DC VOLTAGE REFERENCE      

3.11 AC VOLTAGE REFERENCE      

3.12 DC POWER SUPPLY      

3.13 TEMPERATURE CONTROL SYSTEM      

3.14 DC MOTOR CONTROL SYSTEM   

3.15 DC MOTOR-DC GENERATOR-ROTARY ENCODER      

หัวข้อการทดลอง ประกอบดว้ย     
1. ระบบอนัดบัหน่ึง (First Order System)   

2. ระบบอนัดบัสอง (Second Order System)    

3. ระบบอนัดบัสาม (Third Order System)   

4. การควบคุมแบบ P (Proportional Controller)   

5. ตวัควบคุมแบบ I (Integral Controller) 

6. ตวัควบคุมแบบ D (Differentiator Controller) 

7. การควบคุมระบบอนัดบัหน่ึงดว้ยตวัควบคุม P 

8. การควบคุมระบบอนัดบัหน่ึงดว้ยตวัควบคุม PI 

9.การควบคุมระบบอนัดบัหน่ึงดว้ยตวัควบคุม PD 

10.การควบคุมระบบอนัดบัหน่ึงดว้ยตวัควบคุม PID 

11.การควบคุมอุณหภูมิ 

12.การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
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1.1.8 ห้องปฏิบัติการควบคุมเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

1. รายละเอยีดทัว่ไป 

1.1 เป็นชุดทดลองท่ีออกแบบส าหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 

1.2 ชุดทดลองเป็นแบบ Panel System ความสูงมาตรฐาน A4 ท าดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวนปิดผิวทั้งสองดา้น

เป็นเน้ือเดียวกนั ดา้นหนา้ของ Panel มีการพิมพส์ัญลกัษณ์และอกัษรก ากบัไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ยเทคนิค

การพิมพแ์บบกดัเซาะร่อง 

1.3 เป็นชุดทดลองส าหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัโดยใชอุ้ปกรณ์ Magnetic Relay 

Contactor 

1.4 อุปกรณ์ทางไฟฟ้าไดรั้บมาตรฐาน DIN หรือ UL หรือ JIS หรือ VDC หรือ IEC หรือ TIS หรือ CE 

อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

1.5 ชุดอุปกรณ์ประกอบการทดลองแบบ Panel สามารถมองเห็นอุปกรณ์นั้นๆไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.6 ขั้วต่อและสายส าหรับเช่ือมต่อวงจรเป็นแบบชนิด 4mm. Safety 

2. รายละเอยีดทางเทคนิค 

ประกอบดว้ยชุดอุปกรณ์ต่างๆดงัน้ี 

2.1 ชุดแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าแบบสามเฟส        

2.2 ชุด Main Contactor    

2.3 ชุด Thermal Overload Relay   

2.4 ชุด Thermal Overload Relay   

2.5 ชุด Pilot Lamp  

2.6 ชุด Timer Delay Relay  
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2.7 ชุด Limit Switch  

2.8 ชุด Latching Relay   

2.9 ชุด Push Button Switch  

2.10 ชุด Selector Switch   

2.11 ชุด Voltmeter   

2.12 ชุด Ammeter   

2.13 ชุด 3 Poles Miniature Circuit Breaker   

2.14 ชุด 1 Pole Miniature Circuit Breaker   

2.15 ชุด Silent Horn  

2.16 ชุด Current Transformer  

2.17 ชุด Three Phase Squirrel Cage Motor  

2.18 ชุด Three Phase Squirrel Cage Dahlander Motor   

2.19 ชุดควบคุม PLC    

2.20 ชุดหนา้จอสัมผสั      

2.21 ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์  

2.22 Three Phase Squirrel Motor    

2.23 DC  Generator    

2.24 เอนโคเดอร์ส าหรับวดัความเร็วของมอเตอร์   

2.25 LAMP Load    

2.26 Excitation DC Power Supply    

2.27 ชุด 4mm. Connecting Lead  

 

หัวข้อการทดลอง ประกอบดว้ย 

1. การเขียนโปรแกรมแลดเดอร์เบ้ืองตน้ 

2. การรับสัญญาณอินพุตและการส่งสัญญาณเอาตพ์ุตของ PLC 

3. การควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส โดยวธีิสตาร์ทโดยตรง 

4. การควบคุมมอเตอร์แบบ START-STOP-JOG 

5. การกลบัทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส แบบ DIRECT REVERSING 

6. การกลบัทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส แบบ REVERSING WITH AFTER STOP 

7. การสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส แบบ MANUAL- STAR-DELTA 
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8. การสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส แบบ AUTOMATIC STAR DELTA 

9. วงจรควบคุมแบบ MANUAL SEQUENCE CONTROL 

10. วงจรควบคุมแบบ AUTOMATIC SEQENCE CONTROL 

11. การควบคุมแบบ START-STOP แบบใช ้PUSHBUTTION 1 ตวั 

12. การออกแบบโปรแกรมตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

 

1.1.9 ห้องปฏิบัติการโครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 
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1.1.10 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทดลอง   

ชุดการทดลองของการตกอยา่งอิสระ  เคร่ืองจบัเวลา. ไมเ้มตร มวล ชุดการทดลองสมดุลแรง มวล ท่ีแขวน
มวล ชุดรอก โตะ๊แรง 
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หัวข้อการทดลอง   ประกอบดว้ย 
1. เลขนยัส าคญัและการวดั 

2.  เร่ืองการตกอยา่งอิสระ 

3. เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไตล์ 

4. เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

5. สมดุลต่อการเล่ือนต าแหน่งและโมเมนต ์

6. สัมประสิทธ์ิของความเสียดทาน 

7. เร่ืองลูกตุม้นาฬิกาอยา่งง่าย 

8. การยดืหดของสปริงและการเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก 

9. การหาความร้อนจ าเพาะของวสัดุ 

10. เร่ือง ความดนัของของเหลว 

11. ความหนืดของของเหลว 
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ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทดลอง    

ออสซิลโลสโคป เรโซแนนซ์  ท่อปลายเปิด 1 ขา้ง หลอดก าทอน ชุดคิดตอิ์เลคโทรนิคส์ ชุดการเล้ียวเบน
และการแทรกสอดของแสง รางอลูมิเนียม กล่องแสง   ฉากขาว สลิตเด่ียว สลิตคู ่
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทดลอง   

หัวข้อการทดลอง   ประกอบดว้ย 

1. กฎของโอห์ม 

2. การต่อวงจรอนุกรม และขนาน 

3. การต่อวงจรผสม 

4. การอดัและการคายประจุของตวัเก็บประจุและค่าคงท่ีเวลาของวงจร RC 

5. การใชอ้อสซิลโลสโคป 

6. แทนเจนตก์ลัป์วาโนมิเตอร์ 

7. เลนส์และกระจกโคง้ 

8. การเล้ียวเบนและการแทรกสอดของแสง 

9. ไฟฟ้ากระแสสลบั 
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1.1.11 ห้องปฏบิัติการเคม ี
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 เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทดลอง ไมบ้รรทดัขนาด 1 ฟุต เคร่ืองชัง่แบบ Triple beam balance เคร่ืองชัง่

ไฟฟ้า บิกเกอร์ ขนาด 50, 100, 250 และ 500 มิลลิลิตร กระบอกตวง ขนาด 10, 50 และ 100 มิลลิลิตร ขวดแกว้รูป

กรวย ขนาด 100 มิลลิลิตร กระจกนาฬิกา แท่งแกว้คนสารละลาย กรวยแก้ว ขวดฉีดน ้ ากลัน่ กระดาษกรอง ลูก

ปิงปอง ดินน ้ ามนั ใบมีด พลาสติกหุ้มรัด กระดาษโครมาโทรกราฟี ขวดใส่สาร เทอร์โมมิเตอร์ ขนาด 0-100 องศา

เซลเซียส เทอร์โมมิเตอร์ ขนาด 200 องศาเซลเซียส ท่อแกว้น าแก๊ส ตะเกียงแอลกอฮอล์ ลูกยาง นาฬิกาจบัเวลา 

เคร่ืองวดัค่า pH กระดาษขาวส าหรับรองขณะไทเทรต 

 

หัวข้อการทดลอง ประกอบดว้ย 

 1. การชัง่ วดั ตวง ทางวทิยาศาสตร์ 

 2. การหาเปอร์เซ็นตข์ององคป์ระกอบในสารประกอบ 

 3. การศึกษาโครงสร้างของผลึก 

 4. โครมาโทกราฟี 

 5. การหาค่าคงท่ีของแก๊สและปริมาตรหน่ึงโมลของแก๊สท่ี STP 

 6. การศึกษาสารประกอบอิออนและโควาเลนท์ 

 7. การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว 

 8. การไทเทรตระหวา่งกรดกบัเบส 

 9. สมดุลเคมี 

 10. อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 11. pH และสารละลายบฟัเฟอร์ 

 12. การศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์ 

 13. เลขนยัส าคญั 

 14. การไทเทรต 
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แผนผังห้องปฏิบัติกำร 
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รำยละเอียดห้องปฏิบัติกำรตำมแผนผัง 
 
ล ำดับ หมำยเลขห้อง ห้องปฏิบัติกำร 

1 42104 ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 
 

2 42106 ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 
 

3 42102 ห้องปฏิบัติกำรไมโครโพรเซสเซอร์ 
 

4 42107/1 ห้องปฏิบัติกำรระบบควบคุม 
 

5 42107/2 ห้องปฏิบัติกำรควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
 

6 1216 ห้องปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
 

7 1216 ห้องปฏิบัติกำรป้องกันระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
 

8 1217 ห้องปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
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1.2 โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
 

ล ำดับ ห้องปฏิบัติกำร รำยละเอียดโปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

 
scilab 

2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
 

scilab 

3 ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 
 

Arduino IDE เวอร์ชัน 1.6.5r2 

4 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 
 

- 

5 ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 

CX - Programmer Ver.9.3 

6 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 
 

- 

7 
 

ห้องปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง AcSELerator QuickSet 

8 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า - 
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2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
บัญชีรำยกำรของหนังสือ ต ำรำ และวำรสำรต่ำงๆ 

ล ำดับที่ รำยช่ือหนังสือ ต ำรำ และวำรสำร ผู้แต่ง จ ำนวน  
(เล่ม) 

1 
2 

Principles of electrical machines Mehta, V.K 1 

3 กลศำสตร์วิศวกรรม = Fluid mechanics วรสิทธิ์ กำญจนกิจเกษม 2 
4 วัสดุวิศวกรรม มำนพ ตันตระบัณฑิตย์ 2 
5 วัสดุวิศวกรรม = Engineering materials กวี หวังนิเวศน์กุล 7 
6 เทคนิคกำรเขียนแบบวิศวกรรม ดิเรก ช่ำงเรียน. 1 
7 เรื่องน่ำรู้เทคนิคไฟฟ้ำ : รวบรวมบทควำมเกี่ยวกับ

ไฟฟ้ำจำกวำรสำรเทคนิค ชุดที่ 3 
 2 

 
8 เรื่องน่ำรู้เทคนิคไฟฟ้ำ ; รวมบทควำมเกี่ยวกับไฟฟ้ำ 

วำรสำรเทคนิคชุดที่ 2 
 3 

9 เรื่องน่ำรู้เทคนิคไฟฟ้ำ รวบรวมบทควำมเกี่ยวกับ
ไฟฟ้ำจำกวำรสำรเทคนิค ชุดที่ 1 

 1 

10 Basic circuit theory Desoer, Charles A 1 
11 Basic electric cireuit analysis 1990 Johnson, David E 2 
12 Basic Electronics Grob, Bernard. 2 
13 Circuit analysis Salam, M. Abdus 1 
14 Communication systems Haykin,Simon. 1 
15 Communications engineering: Essentials for 

computer scientists and electrical engineers 
Lee, R.CT 1 

16 Digital and analog systems,circuits and 
devices 

Belove, Charles. 1 

17 Digital design Mano, M. Morris. 3 
18 Digital design : principle and practices Wakerly, John F. 2 
19 Digital signal processing White, Steve. 1 
20 Digital signal processing : Fundamentals and 

applications 
Tan, Lizhe 1 

21 Digital systems : principles and applications Tocci, Ronald J. 2 
22 Electric eircuits Bogart, Theodore F. 1 
23 Electric machinery Fitzgerald, A.E 2 
24 Electric machinery fundamentals Chapman, Stephen J 30 
25 Electric motor drives : modeling, analysis, 

and control 
Krishnan, R 1 

26 Electric Motors and their controls : An 
introduction 
 

Kenjo, Tak 1 
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27 Electrical engineering principles and 
applications 

Hambley, Allan R. 2 

28 Electrical machines, drives, and power 
systems 

Widi, Theodore 4 

29 Electromagnetics Kraus, John D. 1 
30 Electronic communication systems Kennedy, George. 2 
31 Electronic devices and circuit theory Boylestad, Robert L 3 
32 Electronic devices and circuits Bogart, Theodore F. 2 
33 Electronic instruments and measurments Jones, Larry D. 1 
34 Electronic principles Malvino, Albert Paul. 6 
35 Engineering circuit analysis Hayt, William H. 13 
36 Engineering circuit analysis Irwin, J. David 1 
37 Engineering electromagnetics Hayt, William H. 13 
38 Fundamentals of electric circuits Alexander, Charles K. 13 
39 Fundamentals of Engineering 

Electromagnetics 
Cheng, David K. 1 

40 Introduction to electric circuits Dorf, Richard C. 1 
41 Introduction to electrical engineering Paul, Clayton R. 10 
42 Introduction to eletronic circuit design Spencer, Richard R. 1 
43 Introduction to eletronic devices and 

eircuits 
Ludeman, Robert R 1 

44 Introduction to telecommunications Gokhale, Anu A. 1 
45 Introductory circuits for eletrical and 

computer engineering 
Nilsson, James W. 2 

46 Mechanics for engineers : Dynamics Hibbeler, R C 2 
47 Microelectronic circuits Sedra, Adel S. 2 
48 Operational amplifiers Clayton, George. 1 
49 Operational amplifiers and linear integrated 

circuits 
Dailey, Denton J. 1 

50 Power electronics Ramshaw, Raymond. 1 
51 Power electronics Hart, Daniel W. 20 
52 Power Electronics : circuits,devices and 

applications 
Rashid, Muhammad 
Harunur. 

1 

53 Power electronics : principles & applications Jacob, J. Michael. 1 
54 Power system analysis Grainger, John J. 21 
55 Power system analysis and design Gupta, B.R. 1 
56 Power system analysis and design Glover, J. Duncan. 10 
57 Principle of power system Mehta, V.K. 1 
58 Principles of communication engineering 

(For B.E/B.T/B.Tech. Students) 
Singh, Anokh 1 
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59 Principles of electric machines and power 
eletronics 

Sen, P.C. 1 

60 Principles of electrical engineering materials 
and devices 

Kasap, S.O. 1 

61 Theory and problems Electric circuits Edminister, Joseph a. 1 
62 Theory and problems of basic circuit 

analysis 
O'Malley, John. 1 

63 Theory and problems of electronic circuit Lowenberg, Edwin C. 1 
64 Thermodynamics : An engineering approach Cengel, Yunus A. 2 
65 Thermodynamics, priciples and applications Mark, Melvin. 1 
66 กำรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 4 
67 กำรป้องกันระบบไฟฟ้ำ = Power system 

protection 
ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 4 

68 กำรป้องกันระบบไฟฟ้ำก ำลัง ธนบูรณ์ ศศิภำนุเดช. 6 
69 กำรป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทำงไฟฟ้ำใน

ระบบแรงเคลื่อนต่ ำ 
สุรัตน์ นันตะสุคนธ์. 4 

70 กำรป้องกันแรงดันเกินในระบบแรงต่ ำ = 
Overvoltage protection of low voltage 
systems เล่มท่ี 1 กำรป้องกันเสริ์จในระบบไฟฟ้ำ 

วิ วั ฒ น์  กุ ล ว ง ศ์
วิทย์ 

1 

71 กำรวัดและเครื่องวัดไฟฟ้ำ เอก ไชยสวัสดิ์. 7 
72 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลัง โตศักดิ์ ทัศนำนุตริยะ. 1 
73 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลัง นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 4 
74 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลัง = Electric power 

system analysis 
ธนวัฒน์ ฉลำดสกุล 4 

75 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลัง = Power system 
analysis 

พิชัย อำรีย ์ 2 

76 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลังในงำนวิศวกรรม = 
Power system analysis in engineering 

ช ำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม 3 

77 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 1 ชัด อินทะสี 3 
78 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 1 มงคล ทองสงครำม. 2 
79 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 2 ชัด อินทะสี 2 
80 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 2 มงคล ทองสงครำม. 2 
81 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 3 มงคล ทองสงครำม. 2 
82 กำรส่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ เล่ม 1 ชวลิต ด ำรงรัตน์. 5 
83 กำรส่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำเบื้องต้น ธนำรัชต์ ภมรรัชตพงษ์. 2 
84 กำรส่งและจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ ชัด อินทะสี 2 
85 กำรสื่อสำรดิจิทัล = Digital communications พงศธร เศรษฐีธร 2 
86 กำรสื่อสำรดิจิทัล = Digital communications พรชัย ทรัพย์นิธิ 3 
87 กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

 
ธนบูรณ์ ศศิภำนุเดช. 8 
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88 กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ = Electrical system 
design 

ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 9 

89 กำรเขียนแบบไฟฟ้ำ = Electrical drawing ธนบูรณ์ ศศิภำนุเดช. 13 
90 ทฤฎีวงจรไฟฟ้ำ ไมตรี วรวุฒิจรรยำกุล. 6 
91 ทฤษฎีและกำรใช้งำนอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 1 ยืน ภู่วรวรรณ. 4 
92 ทฤษฎีและกำรใช้งำนอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 2 ยืน ภู่วรวรรณ. 7 
93 ทฤษฎีและกำรใช้งำนอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 3 ยืน ภู่วรวรรณ. 5 
94 ระบบไฟฟ้ำก ำลัง = Power system เอกชัย ชัยดี 4 
95 ระบบไฟฟ้ำก ำลัง สุรัตน์ นันตะสุคนธ์. 2 
96 วงจรไฟฟ้ำ : Electric circuits โจเซฟ เอ็ดมินิสเตอร์. 2 
97 วงจรไฟฟ้ำ = Electric circuits อภินันท์ อุรโสภณ 5 
98 วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง ชัด อินทะสี. 3 
99 วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ชัด อินทะสี. 2 
100 วิศวกรรมกำรป้องกันระบบไฟฟ้ำแรงสูง (เล่ม1) สุชำติ ปรีชำธร 3 
101 วิศวกรรมกำรป้องกันระบบไฟฟ้ำแรงสูง (เล่ม2) สุชำติ ปรีชำธร 2 
102 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง = Power plant 

engimeering 
อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 4 

103 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง = Powerplant 
engineering 

พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศำล 2 

104 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง = Powerplant 
engineering 

สมเกียรติ บุญณสะ 1 

105 วิศวกรรมไฟฟ้ำแรงสูง ส ำรวย สังข์สะอำด 10 
106 สัญญำณและระบบ = Signals and systems ชูชำติ ปิณฑวิรุจน์ 3 
107 สัญญำณและระบบ = Signals and systems รำชู พันธ์ฉลำด 3 
108 สัญญำณและระบบ = Signals and systems ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 2 
109 หม้อแปลงไฟฟ้ำ มงคล ทองสงครำม. 4 
110 หลักกำรระบบสื่อสำร ประสิทธิ์  ประพิณมงคล

กำร. 
2 

111 หลักกำรและเทคนิคกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำก ำลัง ศุลี บรรจงจิตร. 8 
112 หลักกำรไฟฟ้ำสื่อสำร บัณฑิต โรจน์อำรยำนนท์. 6 
113 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มงคล ทองสงครำม. 4 
114 อิเลคทรอนิคส์อุตสหกรรม ยืน ภู่วรวรรณ. 9 
115 อุปกรณ์และกำรติดตั้งในงำนระบบไฟฟ้ำ ศุลี บรรจงจิตร. 11 
116 เครื่องกลไฟฟ้ำ 1 (ฉบับปรับปรุง) ไชยชำญ หินเกิด. 2 
117 เครื่องกลไฟฟ้ำ 2 (Electrical Machines 2) ไชยชำญ หินเกิด. 4 
118 เครื่องกลไฟฟ้ำกระแสตรง = Direct current 

machines 
ไชยชำญ หินเกิด 6 

119 เครื่องกลไฟฟ้ำเบื้องต้น ไชยชำญ หินเกิด 2 
120 เครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 1 พิชิต ล ำยอง 3 
121 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ = Alternator ไชยชำญ หินเกิด 5 
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122 เครื่องมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟ้ำ ศักรินทร์ โสนันทะ 2 
123 กำรวิเครำะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย Patran/msc na 

stran Finite elment analysis with patran/msc 
nastran 

ปรำโมทย์ เดชะอ ำไพ 2 

124 Drawing for 3-dimensional design Pipes, Alan. 1 
125 Engineering optimization theory and 

practice 
Rao, Singiresu S. 1 

126 Engineering problem solving with MATLAB 
D.M. Etter 

Etter, D.M. 2 

127 Finite element analysis theory and 
application with ANSYS 

Moaveni, Saeed. 1 

128 Finite element method and its applications Li, Kaitai 1 
129 Solidworks : กำรออกแบบและเขียนแบบทำง

วิศวกรรม 
เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง 4 

130 Solidworks essentials & tutorials ชำญยุทธ โกลิตะวงษ์ 4 
131 กำรออกแบบทำงวิศวกรรม : กำรเลือกใช้วัสดุและ

กรรมวิธีกำรผลิต 
บัญชำ ธนบุญสมบัติ. 2 

132 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงำนวิศวกรรม ปรำโมทย์ เดชะอ ำไพ 2 
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รำยละเอียดห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์อำคำร 100 ปี  
 

ล ำดับที่ รำยช่ือห้อง จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(เครื่อง) 

หมำยเหตุ 

1 31104 50 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

2 31105 45 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

3 31108 48 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

4 31109 42 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

5 31110 42 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

6 31111/1 19 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

7 31111/2 19 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

8 31112 39 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

9 31113 39 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

10 31114 39 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

11 31115 39 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

12 31116 40 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

13 31117/1 19 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

14 31117/2 19 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

15 31118 48 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
 

16 31119 48 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
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2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 

1. ห้องสมุด 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยามีทรัพยากรสารสนเทศ

ให้บริการหนังสือภาษาไทยจ านวน 171,565 เล่ม ภาษาองักฤษจ านวน 10,760 เล่ม     หนังสือเก่ียวกับ

วิศวกรรมไฟฟ้าจ านวน 5,490 วารสารภาษาไทยจ านวน 537 รายการ วารสารภาษาองักฤษจ านวน 45 รายการ 

วทิยานิพนธ์ 2,765 รายการ งานวิจยั 1, 810 รายการ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 15,850 รายการ ซีดีรอมท่ีมากบัหนงัสือ 

1,354 รายการ ซีดีรอมท่ีไม่ไดม้ากบัหนงัสือ 982 รายการ 
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2. ระบบอนิเตอร์เน็ตและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศตั้งอยูใ่นอาคาร 100 ปี ประกอบดว้ยหอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ซ่ึงติดตั้งคอมพิวเตอร์ส าหรับใหบ้ริการแก่นกัศึกษารวมมากกวา่ 500 เคร่ือง 
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\ 
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3. ห้องประชุมสัมมนา 
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4. โรงอาหาร 

 

 
 

5. ห้องพยาบาล 
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6. ห้องกจิกรรมนักศึกษา 
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7. สนามกฬีา 

สนามฟุตบอล 
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สนามบาสเกต็บอล 

 

 
 

สนามวอลเลย์บอล 
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สนามเทนนิส 

 

 
 

สนามเปตอง 
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8. อาคารจอดรถ 
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9. การคมนาคมหน้ามหาวทิยาลยั 
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3.1 รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร 
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- 123 -  
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3.2 รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ 
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- 139 -  
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- 142 -  
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3.3 รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
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ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ 
 
ตามเอกสารแนบ 
เล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ผ่านการอนุมัติ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย และผ่านการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) 
 
4011203 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
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4011205 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
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4021117 เคมีวิศวกรรม 
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6011101 คณติศำสตรวิ์ศวกรรม 1 
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6011102 คณติศำสตรวิ์ศวกรรม 2 
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- 183 -  
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6012101 คณติศำสตรวิ์ศวกรรม 3 
 

 



- 188 -  
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- 191 -  
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6011201 เขียนแบบวิศวกรรม 
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- 195 -  

 



- 196 -  

 



- 197 -  
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6011202 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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- 202 -  

 
 
 



- 203 -  
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6011203 กลศำสตรวิ์ศวกรรม 
 

 



- 205 -  

 



- 206 -  

 



- 207 -  

 



- 208 -  

 
 
 



- 209 -  

6011204 วงจรไฟฟ้ำ 1 
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6012204 วงจรไฟฟ้ำ 2 
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- 215 -  
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6012205 อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม 1 
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6012306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2 
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- 226 -  
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6012206 วัสดุวิศวกรรม 
 

 



- 229 -  

 



- 230 -  

 



- 231 -  

 



- 232 -  

 



- 233 -  
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6012207 สนำมแม่เหล็ก 
 

 



- 235 -  

 



- 236 -  

 
 



- 237 -  
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6013406 สัญญำณและระบบ 
 

 



- 239 -  

 



- 240 -  

 



- 241 -  

 



- 242 -  
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6012211 ดิจทัิลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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- 246 -  
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6012307 เครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 1 
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- 251 -  

 
6013301 เครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 2 
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- 253 -  
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6012303 เครื่องมือและกำรวัดทำงไฟฟ้ำ 
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- 257 -  
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6013208 ระบบควบคมุ 
 

 



- 259 -  

 



- 260 -  
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6013213 หลักกำรสื่อสำร 
 

 



- 263 -  

 



- 264 -  

 



- 265 -  

 



- 266 -  

 



- 267 -  
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6013304 ระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
 

 



- 269 -  

 



- 270 -  

 



- 271 -  

 
 
 
 



- 272 -  
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6014302 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
 

 



- 274 -  

 



- 275 -  

 



- 276 -  

 



- 277 -  
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6013306 กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ 
 

 



- 279 -  

 



- 280 -  

 
 



- 281 -  

 
 
 



- 282 -  
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6013307 โรงจักรไฟฟ้ำและสถำนไีฟฟ้ำย่อย 
 

 



- 284 -  

 
 



- 285 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 286 -  
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6014301 อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง 
 

 
 



- 288 -  

 



- 289 -  

 
 
 
 



- 290 -  
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6012308 ปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 1 
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- 293 -  

 
 
 
 
 



- 294 -  
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6013302 ปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 2 
 

 



- 296 -  

 
 



- 297 -  

 



- 298 -  
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6014304 วิศวกรรมไฟฟ้ำแรงสูง 
 

 



- 300 -  

 



- 301 -  

 



- 302 -  

 



- 303 -  
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6014305 กำรป้องกันระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
 

 



- 305 -  

 



- 306 -  

 
 
 



- 307 -  

 



- 308 -  
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ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 
6012211 ดิจทัิลและไมโครคอนโทรเลอร์ 
 

 



- 310 -  

 



- 311 -  

 



- 312 -  

 



- 313 -  
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6012308 ปฎบัิติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 1 
 

 



- 315 -  

 
 



- 316 -  

 



- 317 -  

 



- 318 -  

 



- 319 -  

 



- 320 -  

 



- 321 -  

 
 
 
 



- 322 -  

6013302 ปฎิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 2 
 

 
 



- 323 -  

 



- 324 -  

 
 



- 325 -  

 



- 326 -  

 



- 327 -  

 



- 328 -  
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6013303 ปฎิบัติกำรระบบควบคุม 
 

 



- 330 -  

 



- 331 -  

 



- 332 -  
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6012304 ปฎบัิติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 

 



- 334 -  

 



- 335 -  

 
 
 
 
 



- 336 -  

6012305 ปฎบัิติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 

 



- 337 -  

 



- 338 -  

 



- 339 -  

 



- 340 -  

 



- 341 -  

 



- 342 -  

 



- 343 -  

 
 
 
 
 



- 344 -  

6013212 กำรควบคมุเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
 

 



- 345 -  

 



- 346 -  

 
 



- 347 -  

 
 
 
 
 
 



- 348 -  

6014303 ปฎบัิติกำรระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
 

 
 



- 349 -  

 



- 350 -  

 



- 351 -  

 



- 352 -  

 



- 353 -  

 



- 354 -  

 



- 355 -  
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6014306 ปฎบัิติกำรป้องกนัระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
 

 



- 357 -  

 



- 358 -  

 



- 359 -  

 



- 360 -  

 



- 361 -  
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ภำคผนวก 5 อ่ืนๆ 
 


	ส่วนที่ 1 หลักสูตร
	1.ชื่อหลักสูตร
	2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	3.วิชาเอก/แขนงวิชา
	4.ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	5.ระบบการจัดการศึกษา
	6.แผนการศึกษา
	7.การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา
	8.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
	9.ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล
	10.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร

	ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา
	1.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	2.แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี
	3.คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
	4.มาตรฐานผลการเรียนรู้

	ส่วนที่ 3 คณาจารย์
	1.ประธานหลักสูตร
	2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	3.อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ประจาสาขาวิชา
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