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                 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษางบประมาณ2565-สภา  

                 ผูแทนราษฎร 
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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคมุอัตโนมัติ 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟา  งานไฟฟากําลัง 

ปการศึกษาทีร่ับรองปริญญา ปการศึกษา 2565 

 

สวนที่ 1 หลักสูตร 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and   

                          Automation Control Systems 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ) 

ชื่อยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Automation Control Systems) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Electrical Engineering and Automation Control Systems) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ไมมี 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ไมมี 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในเชิงลึกและสามารถปฏิบัติงานไดจริงในสาขาวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุม

อัตโนมัติ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  คนควาวิจัยพัฒนา  เพ่ือตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรม  สังคม และทองถิ่น  

4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

1.) มีความรูในศาสตรวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตร

ดังกลาวอยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน  สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมไฟฟางานไฟฟา

กําลังได  และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 
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2.) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูให

สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3.) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดเปน ทําเปน คิดวิเคราะห  สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

4.) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอ

สังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละ 

5.) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหาร

จัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 

6.) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังการฟง พูด อาน เขียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน  รวบรวม  และนําเสนอไดเปนอยางดี 

 

5. ระบบการจัดการศกึษา 

5.1. ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ   1 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจจัดใหมีภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน โดยข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ท้ังนี้ กําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตตองมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี  
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6. แผนการศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 

แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  12 หนวยกิต 

4101101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

4106101 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

4106102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1) 

7143103 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

รวม 22 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 11 หนวยกิต 

4101102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

4102102 เคมี1 3(3-0-6) 

4102103 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1) 

7143101 ฟสิกสสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

7143102 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 22 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุมมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร) 

3 หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุมวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร) 

3 หนวยกิต 

7143201 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

7143203 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

7143205 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

7143207 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

7143208 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 

รวม 19 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 



- 6 -  

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุมภาษา)  3 หนวยกิต 

7143202 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ 3(3-0-6) 

7143204 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม 3(2-2-5) 

7143206 การสื่อสารขอมูลและระบบเซนเซอร 3(3-0-6) 

7143209 อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานและระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 

7143305 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 

รวม 18 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

7143301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

7143302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

7143303 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-2-5) 

7143304 เครื่องจักรกลไฟฟา 4(3-3-7) 

7143306 ไมโครคอนโทรลเลอรและซอฟตแวรใน

งานระบบ 

3(2-2-5) 

7143XXX กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 หนวยกิต 

รวม 19 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

7143210 สนามแมเหลก็ไฟฟา 3(3-0-6) 

7143307 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

7143308 ระบบไฟฟากําลัง 4(3-3-7) 

7143309 การออกแบบระบบไฟฟา 3(2-2-5) 

7143310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการไฟฟา

และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

1(0-3-2) 

7143XXX กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 หนวยกิต 

XXXXXXX กลุมวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 

รวม 20 หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

7143401 โครงงานวิศวกรรมการไฟฟาและระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ 

2(0-6-3) 

7143402 การสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

7143409 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี

ทางดานวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุม

อัตโนมัติ 

1(0-3-2) 

7143XXX กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 หนวยกิต 

XXXXXXX กลุมวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

7143410 การฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน

วิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

6(540) 

รวม 6 หนวยกิต 

 

แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  12 หนวยกิต 

4101101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

4106101 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

4106102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1) 

7143103 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

รวม 22 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 11 หนวยกิต 

4101102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

4102102 เคมี1 3(3-0-6) 

4102103 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1) 

7143101 ฟสิกสสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

7143102 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 22 หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุมมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร) 

3 หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุมวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร) 

3 หนวยกิต 

7143201 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

7143203 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

7143205 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

7143207 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

7143208 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 

รวม 19 หนวยกิต 

 

 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุมภาษา)  3 หนวยกิต 

7143202 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ 3(3-0-6) 

7143204 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม 3(2-2-5) 

7143206 การสื่อสารขอมูลและระบบเซนเซอร 3(3-0-6) 

7143209 อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานและระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 

7143305 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 

รวม 18 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

7143301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

7143302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

7143303 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-2-5) 

7143304 เครื่องจักรกลไฟฟา 4(3-3-7) 

7143306 ไมโครคอนโทรลเลอรและซอฟตแวรใน

งานระบบ 

3(2-2-5) 

7143XXX กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 หนวยกิต 

รวม 19 หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

7143210 สนามแมเหลก็ไฟฟา 3(3-0-6) 

7143307 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

7143308 ระบบไฟฟากําลัง 4(3-3-7) 

7143309 การออกแบบระบบไฟฟา 3(2-2-5) 

7143310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการไฟฟา

และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

1(0-3-2) 

7143XXX กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 หนวยกิต 

XXXXXXX กลุมวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 

รวม 20 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

7143401 โครงงานวิศวกรรมการไฟฟาและระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ 

2(0-6-3) 

7143402 การสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

7143411 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 

7143XXX กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 หนวยกิต 

XXXXXXX กลุมวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 

รวม 12 หนวยกิต 

 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

7143412 สหกิจศึกษา 6(540) 

รวม 6 หนวยกิต 

 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เร่ืองแนวปฏิบัติ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จพระยา วาดวย  การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ภาคผนวก 5)   
 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

- เปดการเรียนการสอน โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

- ระบุการไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 
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9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงบริหาร (วาระการดํารงตําแหนง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

ผศ.ดร.เผด็จ  กาคํา รองอธิการบดี 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  

พ.ศ 2563 - พ.ศ 2567 

 

 

 

 

 

 

 

10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 ผศ.พรชัย  พรหฤทัย ประธานหลักสูตร 0895216527 lava_pp10@hotmail.com 

2 ผศ.พีรวัจน   มีสุข อาจารยประจํา 0972500448 peerawat.me@bsru.ac.th 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เผด็จ  กาคํา) 

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

ผูรับรองขอมูลเอกสารของสถาบันการศึกษา 
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สวนท่ี 2 นิสติ/นักศึกษา 

 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา     หรือ 

1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา วัดคุม คอมพิวเตอร ไฟฟาสื่อสาร โทรคมนาคม 

หรือสาขาท่ีเกี่ยวของหรือเทียบเทา       

1.3 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 4 ป 
  

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 

 ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 

รวม 30 60 90 120 
 

 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (ตามขอตกลง Washington Accord หรือ ตามขอตกลง Sydney Accord) 

3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Washington Accord 

 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือ

การแกไขและหาคําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 

9131101  

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

9131102 ทักษะ

การเรียนรูและ

แกปญหาเชิง

คณิตศาสตร 

การแสวงหาความรูจากโลกธรรมชาติ ท้ัง

ทางดานชีวภาพและกายภาพ ความสําคัญของ

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร  การใช

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน สารเคมีเปนพิษ

และอันตรายจากสารเคมี ภาวะโลกรอน และ

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ และ

ความสําคัญของการดํารงชีวิตแบบสมดุล 

 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองครวมเชิง

ตรรกศาสตรและคณิตศาสตร  หลักการ

แกปญหาและวิธีการใชเหตุผล ขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตน แบบจําลองทาง

คณิตศาสตรเบื้องตน ทักษะการคํานวณเพ่ือ

การเรียนรูและแกปญหา 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหา

ทางวิศวกรรมท่ีซับซอน เพ่ือใหไดขอสรุป ของปญหาท่ีมี

นัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

9131101  

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

9 1 3 1 102 ทั ก ษ ะ

ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ

แ ก ป ญ ห า เ ชิ ง

คณิตศาสตร 

 

 

การแสวงหาความรูจากโลกธรรมชาติ ท้ัง

ทางดานชีวภาพและกายภาพ ความสําคัญของ

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร  การใช

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน สารเคมีเปนพิษ

และอันตรายจากสารเคมี ภาวะโลกรอน และ

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ และ

ความสําคัญของการดํารงชีวิตแบบสมดุล 

 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองครวมเชิง

ตรรกศาสตรและคณิตศาสตร  หลักการ

แกปญหาและวิธีการใชเหตุผล ขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตน แบบจําลองทาง

คณิตศาสตรเบื้องตน ทักษะการคํานวณเพ่ือ

การเรียนรูและแกปญหา 

 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของปญหา  

(Design/Development of Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหาทาง วิศวกรรมท่ีซับซอน 

และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความ

จําเปนและเหมาะสม กับขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดลอม 

7143309 การ

ออกแบบระบบ

ไฟฟา 

แนวคิดพ้ืนฐานของการออกแบบระบบ

ไฟฟ า  กฎเกณฑหรือขอ บังคับและ

มาตรฐาน  แผนผังการจายกําลังไฟฟา  

สายไฟฟาและสายเคเบิล  รางเ ดิน

สายไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา  

การคํานวณโหลด  การปรับปรุงคา

เพาเวอรแฟกเตอรและการออกแบบชุด

ปาซิเตอร  การออกแบบวงจรสองสวาง

และวงจรเครื่องใชไฟฟา  การออกแบบ

วงจรมอเตอร  ตารางโหลด ตารางสาย

ปอน และตารางหลัก  ระบบไฟฟา

ฉุกเฉิน  การคํานวณกระแสลัดวงจร  

ระบบสายดินสําหรับการติดต้ังทางไฟฟา  

การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับอาคาร

พาณิชย อาคารที่อยูอาศัย และโรงงาน

อุตสาหกรรม  ระบบปองกันฟาผ า  

ระบบปองกันไฟไหม 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดําเนินการสืบคนเพ่ือหาคําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน โดยใช

ความรูจากงานวจิัยและวิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห 

และการแปลความหมายของขอมูล  

การสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดผลสรุปท่ี เชื่อถือได 

 

7143310 การ

เตรียมโครงงาน

วิศวกรรมไฟฟา

และระบบ

ควบคุม

อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7143401

โครงงาน

วิศวกรรมไฟฟา

และระบบ

ควบคุม

อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

เปนสวนแรกของการเตรียม

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาและ

ระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีเปน

ป ญ ห า เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ท า ง

วิศวกรรมไฟฟาและระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ  สรางหรือ

ทดลองการ เก็บขอ มูลการ

วิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญ

ของปญหา   การนํ า เสนอ

ผลงาน   การเขียนรายงาน   

การนํา เสนอโครงงานและ

การศึกษาความเปนไปไดของ

โครงงานประมาณกลางภาค

การศึกษาและกอนจบภาค

การศึกษานักศึกษาตองสง

รายงานความกาวหนาของ

โครงงาน 

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาและ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ  การ

ปรับแตงแผนการดําเนินงาน

แ ล ะ ค า ใ ช จ า ย ท่ี จํ า เ ป น  

วิ เคราะหสรุปผลและเขียน

รายงานป ริญญานิพนธ ให

ถูกตองและสมบูรณและตอง

สอบการนําเสนอผลท่ีไดจาก

การทําโครงงาน 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 

- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรม

และเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ การทําแบบจําลองของงานทาง

วิศวกรรมท่ีซับซอนท่ี เขาใจถึงขอจํากัดของเครื่องมือตางๆ 

7143404  ก า ร

จําลองแบบใน

ง านผลิ ต ด ว ย

คอมพิวเตอร 

ความหมายของการจําลอง

แบบและเทคนิคท่ีใชจําลอง 

ตัวแบบทางสถิติการสรางเลข

สุม การวิเคราะหขอมูลนําเขา 

การทดสอบความสมเหตุสมผล

ของตัวแบบ การวิ เคราะห

ขอมูลออก ภาษาคอมพิวเตอร

ท่ี ใช ในการจําลองแบบการ

ประยุกตใช การจําลองแบบใน

ปญหาดานการผลิต 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/

รายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 

- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรูท่ี ไดรับ มาประเมินประเด็นและ

ผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมท่ี

เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

7143202  

วิศวกรรมความ

ปลอดภัยและ

การจัดการ 

ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยการจัดการดานความ

ปลอดภัยการวิเคราะหและ

การปองกันอุบัติเหตุจิตวิทยา

อุ ตส าหกร รม อันตร า ย ใน

อุตสาหกรรมการวิเคราะห

อันตรายและการประ เ มิน

ความเสี่ยงโรคจากการทํางาน

การปฐมพยาบาล อุปกรณ

ปองกันภัยสวนบุคคลกฎหมาย

ความปลอดภัยหลักการการ

ควบคุมมลพิษในอุตสาหกรรม

การจัดการสิ่งแวดลอมความ

รับผิดชอบขององคกรตอสังคม 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (Environment and Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบของปญหางานทางวิศวกรรมในบริบทของ

สังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถแสดงความรูและความจําเปนของการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

9132203 

เทคโนโลยีเพ่ือ

การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

ความหมายและความสําคัญ

ของเทคโนโลยี ประเภทของ

เทคโนโลยี กระบวนการพัฒนา

ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม การใชเทคโนโลยี

เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการ

เ พ่ิ ม ป ร ะ ช า ก ร  ก า ร ใ ช

เทคโนโลยีเพ่ือการสรางสรรค

สังคม กระบวนการดําเนินการ

ดานเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน 

 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 

- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสํานึก รับผิดชอบตอมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

7143411

เ ต รี ยมส ห กิ จ

ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว คิ ด

เ กี่ ย ว กั บ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  

กระบวนการข้ันตอน ระเบียบ

และข อบั ง คั บ ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง 

ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคใน

การสมัครงานอาชีพ เชนการ

เ ลื อ ก ส ถ า นป ระกอบกา ร 

วิธีการเขียนจดหมายสมัคร

งานและการสัมภาษณงาน

อาชีพ ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน

สําหรับการไปปฏิบัติงาน 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/

รายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7143412   

สหกิจศึกษา 

สถานประกอบการ ระบบ

บริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เชน 5ส  ISO 

9000 เทคนิ คการนํ า เ สนอ

โครงงานหรือผลงานและการ

เขียนรายงานวิชาการ การ

พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคม

การทํางาน การเตรียมความ

พรอมสูความสําเร็จ 

 

การฝกงานและศึกษาระบบ

ก า ร ทํ า ง า น จ ริ ง ใ น ส ถ า น

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว กั บ

วิศวกรรมไฟฟ า  ละระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ  นักศึกษา

จะตองปฏิบั ติ งานในฐานะ

เสมือนพนักงานของสถาน

ประกอบการ เพ่ือเสริมสรางให

เกิด การพัฒนาทักษะด าน

อ าชี พ จ ากกา รบู รณากา ร

ค ว า ม รู ใ น ห อ ง เ รี ย น กั บ

ประสบการณ ก า ร ทํ า ง าน 

นักศึกษาจะตองมี ชั่วโมงการ

ทํ า ง าน เ ต็ ม เ ว ล า ในสถ าน

ประกอบการธุรกิจรวมไมนอย

กวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาค

ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ  ก า ร

ประ เ มินผลการ ทํางานจะ

ปฏิบัติโดยอาจารยท่ีปรึกษา

รวมกับสถานประกอบการ เม่ือ

สิ้นสุดการฝกงานนักศึกษา 

ตองสอบปากเปล าบัณฑิต

นิ พนธ แ ละจั ด ทํ า ร าย ง าน

สรุปผล จัดทําบัณฑิตนิพนธ

ฉบับสมบูรณ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/

รายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

9 การทํางานเด่ียวและทํางานเปนทีม (Individual and Team work) 

- ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการ ทํางานเดี่ยว และการทํางานใน

ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนําทีมท่ีมีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

 

7143310 การ

เตรียมโครงงาน

วิศวกรรมไฟฟา

และระบบ

ควบคุม

อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7143401

โครงงาน

วิศวกรรมไฟฟา

และระบบ

ควบคุม

อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

เปนสวนแรกของการเตรียม

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาและ

ระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีเปน

ป ญ ห า เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ท า ง

วิศวกรรมไฟฟาและระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ  สรางหรือ

ทดลองการ เก็บขอ มูลการ

วิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญ

ของปญหา   การนํ า เสนอ

ผลงาน   การเขียนรายงาน   

การนํา เสนอโครงงานและ

การศึกษาความเปนไปไดของ

โครงงานประมาณกลางภาค

การศึกษาและกอนจบภาค

การศึกษานักศึกษาตองสง

รายงานความกาวหนาของ

โครงงาน 

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาและ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ  การ

ปรับแตงแผนการดําเนินงาน

แ ล ะ ค า ใ ช จ า ย ท่ี จํ า เ ป น  

วิ เคราะหสรุปผลและเขียน

รายงานป ริญญานิพนธ ให

ถูกตองและสมบูรณและตอง

สอบการนําเสนอผลท่ีไดจาก

การทําโครงงาน 

10 การสื่อสาร (Communication) 

- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ีซับซอนกับกลุมผู ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ

สังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและเขียนรายงาน ทาง

วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 

สามารถนําเสนอ สามารถใหและรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

9111101  

ภาษาไทยเพ่ือ

การสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

สื่อสาร การฝกทักษะการรับ

ส า ร แ ล ะ ส ง ส า ร อ ย า ง

สรางสรรค  การบูรณาการ

ทักษะการสงสาร และรับสาร

เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน การ

ตีความ การรูเทาทันสาร การ

ใชภาษาเ พ่ือการสื่อสารใน

สังคมปจจุบัน 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/

รายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

  9111102 

ภาษา อั งกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร 

 

โ ค ร ง ส ร า ง ไ ว ย า ก ร ณ

ภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในงาน

เขียนภาษาอังกฤษรูปแบบ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน การ

ฝกใช โครงสร าง ไวยากรณ

ภาษาอังกฤษในการพูด ฟง 

อานและเขียนเพ่ือการสื่อสาร

ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  ท้ั ง ใ น

เหตุการณท่ีเปนอดีต ปจจุบัน

และอนาคต  

 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project Management and Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ

บริหารงาน และ สามารถประยุกตใชหลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผูรวม

ทีมและผูนําทีมเพ่ือบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอมการทํางาน 

ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

7143312 

เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม 

พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ

ใช ใน งาน วิศวกรรม   การ

คํานวณตนทุน  ดอกเบี้ย  การ

หามูลคาปจจุบัน  และมูลคา

ร า ย ป   ก า ร ห า อั ต ร า

ผ ล ต อ บ แ ท น   ก า ร ห า

ผลประโยชนตอเงินลงทุน  หา

คาเสื่อมราคา  จุดคุมทุน  การ

ท ด แ ท น ท รั พ ย สิ น  ก า ร

วิ เคราะห เ งิ น เฟอและการ

วิเคราะหตัดสินใจในโครงการ

ตางๆ 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการเตรียมตัว เพ่ือใหสามารถการปฏิบัติงานได

โดยลําพังและ สามารถการเรียนรูตลอดชีพเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

7143411

เ ต รี ยมส ห กิ จ

ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว คิ ด

เ กี่ ย ว กั บ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  

กระบวนการข้ันตอน ระเบียบ

และข อบั ง คั บ ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง 

ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคใน

การสมัครงานอาชีพ เชนการ

เ ลื อ ก ส ถ า นป ระกอบกา ร 

วิธีการเขียนจดหมายสมัคร

งานและการสัมภาษณงาน

อาชีพ ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน

สําหรับการไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ ระบบ

บริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เชน 5ส  ISO 

9000 เทคนิคการนําเสนอ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/

รายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

   

 

 

 

 

 

7143412 

สหกิจศึกษา 

โครงงานหรือผลงานและการ

เขียนรายงานวิชาการ การ

พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคม

การทํางาน การเตรียมความ

พรอมสูความสําเร็จ 

 

การฝกงานและศึกษาระบบ

ก า ร ทํ า ง า น จ ริ ง ใ น ส ถ า น

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว กั บ

วิศวกรรมไฟฟ า  ละระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ  นักศึกษา

จะตองปฏิบั ติ งานในฐานะ

เสมือนพนักงานของสถาน

ประกอบการ เพ่ือเสริมสรางให

เกิด การพัฒนาทักษะด าน

อ าชี พ จ ากกา รบู รณากา ร

ค ว า ม รู ใ น ห อ ง เ รี ย น กั บ

ประสบการณ ก า ร ทํ า ง าน 

นักศึกษาจะตองมี ชั่วโมงการ

ทํ า ง าน เ ต็ ม เ ว ล า ในสถ าน

ประกอบการธุรกิจรวมไมนอย

กวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาค

ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ  ก า ร

ประ เ มินผลการ ทํางานจะ

ปฏิบัติโดยอาจารยท่ีปรึกษา

รวมกับสถานประกอบการ เม่ือ

สิ้นสุดการฝกงานนักศึกษา 

ตองสอบปากเปล าบัณฑิต

นิ พนธ แ ละจั ด ทํ า ร าย ง าน

สรุปผล จัดทําบัณฑิตนิพนธ

ฉบับสมบูรณ 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนํารายวิชาในหลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรูจําแนกเปน 2 สวน คือ มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และมาตรฐานผลการเรียนรูหมวด

วิชาเฉพาะ สรุปไดดังนี้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

1.2) มีความซ่ือสัตยสุจริต 

1.3) มีความฉลาดทางอารมณ  

1.4) มีจิตสํานึกสาธารณะ  

2) ดานความรู 

2.1) มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา  

2.2) มีความรูความเขาใจในความเปนไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

2.3) มีความสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเอง  

3) ดานทักษะทางปญญา 

3.1) มีทักษะการแสวงหาความรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

3.2) มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดแบบองครวม  

3.3) มีความสามารถแกปญหาอยางสรางสรรค 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

4.1) มีความเขาใจความตางดานวัฒนธรรม และความตางดานกระบวนทัศน 

4.2) มีความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติ พรอมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

4.3) มีภาวะผูนํา และความสามารถในการทํางานรวมกัน 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1) มีทักษะการสื่อสาร 

5.2) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

5.3) มีทักษะและสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและรูเทาทัน 

 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ 

 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุจริต 

1.2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1.3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพ

สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

1.4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม 

1.5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททาง

สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2) ดานความรู 

2.1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการ

ประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทาง

วิศวกรรม 
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2.3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

2.4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เปนตน 

2.5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3) ดานทักษะทางปญญา 

3.1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช 

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอ

ยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.2)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ 

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไข

ปญหาสถานการณตางๆ 

4.3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุม สามารถ

ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5) ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

5.2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาท่ีเกี่ยวของได

อยางสรางสรรค 

5.3)  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.4)  มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

5.5)  สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของได 
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สวนท่ี 3 คณาจารย 

 

1. ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน (ป) 

นายพรชัย พรหฤทัย ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

2551 

 

2555 

 

9 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

1 นายพรชัย  พร

หฤทัย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2551 

 

2555 

 

9 

2 นายพีรวัจน  มีสุข ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 

2552 

 

2555 

 

8 

3 นายประจักษ  

บุญภักดี 

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2555 

 

2558 

 

5 

4 นายนฏกร   สิริ

มงคลกาล 

 

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2555 

 

2558 

 

5 

5 นางสาวธิดาธิป  

หารชุมพล 

 

อาจารย วท.บ. (สถิติประยุกต) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2545 

 

 

2547 

 

 

2564 

 

7 
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3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

1 นายพรชัย  พร

หฤทัย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2551 

 

2555 

 

9 

2 นายพีรวัจน  มีสุข ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 

2552 

 

2555 

 

8 

3 นายประจักษ  

บุญภักดี 

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2555 

 

2558 

 

5 

4. นายกวินชัย  ตอง

ตรงทรัพย 

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

  มหาวิทยาลัยบูรพา 

คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

2554 

 

2555 

 

8 

 

4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  

ใมมี  เนื่องจากใชอาจารยประจําสอนวิชาปฏิบัติการ 
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5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2565 

ตารางที่ 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6   

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 

รวม 30 60 90 120 

รวมนักศึกษา (ชั้นปท่ี 2-4) 90 

 

 

ตารางที่ 2: อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 

4 90 - 

อัตราสวน 1:22.5 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 

หมายเหตุ : ป 2567 มแีผนการจัดหาบุคลากรใหม ตําแหนงอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 1 ตําแหนง 

จะทําใหอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเปน 1: 18 

 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

หลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเขาอบรมเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอยางนอยป

การศึกษาละ 1 ครั้ง/คน 

6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบคุลากรใหม 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนอัตรา 

2564 2565 2566 2567 2568 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ป.โท/ป.เอก)  - - - 1 - 

 

6.3. แผนพัฒนาดานการเพิ่มคณุวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา - - 1 - - 

หมายเหตุ : อาจารย 2 คน กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
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6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาดําเนินการ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ผูชวยศาสตราจารย - - 1 2 - 

รองศาสตราจารย - - 1 1 - 
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สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวชิาตามองคความรู 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา  งานไฟฟากําลัง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคูลัส 

การวัดและหนวยการวัด สเกลาร เวกเตอร การเคลื่อนท่ี 

แรง กฎการเคลื่อนท่ี งานพลังงาน โมเมนตัม กฎการ

อนุรักษโมเมนตัม การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร ของ

ไหล สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก แสง เสียง ฟสิกสยุคใหม 

 

ไฟฟาสถิต แมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเปลี่ยนตามเวลา 

กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คลื่น แมเหล็กไฟฟา ทัศน

ศาสตร ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตรควอนตัม

เบื้องตน โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและอนุภาคมลูฐาน 

 

4106101 

ฟสิกส 1 

 

 

 

7143101 

ฟสิกส

สําหรับ

วิศวกรรม 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

เคมี อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส 

ของเหลว สารละลายและของแข็ง อุณหพลศาสตรเคมี เคมี

นิวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม ปโตรเลียม และพอลิเมอร 

 

4102102 

เคมี 1 

 

3(3-0-6) 

 

คณิตศาสตรเชิงวศิวกรรม 

 

 

 

 

 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันตัว 

แปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต 

 

ลําดับอนันต อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 

อนุพันธระบุทิศทาง อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร การ

ประยุกตของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธสองชั้นและการ

ประยุกต 

 

การกระจายแบบอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน การ

หาปริพันธเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสสําหรับฟงกชัน

จํานวนจริง 2 ตัวแปร เสน ระนาบ และพ้ืนผวิในระบบ 3 

มิติ แคลคูลัสสําหรับฟงกชันจํานวนจริงหลายตัวแปรและ

การประยุกตใช                                                                    

4101101 

แคลคูลัส 1 

 

4101102 

แคลคูลัส 2 

 

 

 

 

7143201 

คณิตศาสตร

สําหรับ

วิศวกรรม 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

ความเขาใจและความสามารถในการ

ถอดความหมายจากแบบทาง

วิศวกรรม 

 

เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรง

เรขาคณิตประยุกตเทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนภาพ

ออรโธกราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาด การ

เขียนภาพตัด วิวชวย หลักการเรขาบรรยายเบื้องตน การหา

แผนคลี่ การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 

 

 

7143103 

เขียนแบบ

วิศวกรรม 

 

 

3(2-2-5) 

 

วัสดุวิศวกรรม การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ 

กระบวนการ ผลิตและสมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม การ

ประยุกตกลุมหลักของวัสดุวิศวกรรม แผนภาพสมดุลเฟส

และการตีความหมาย การศึกษาความสัมพันธระหวาง

โครงสรางทางจุลภาคและมหภาคกับสมบั ติของวัสดุ

วิศวกรรม การทดสอบและการวิเคราะหสมบัติของวัสดุ การ

กัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ กระบวนการผลิตของวัสดุ

วิศวกรรม ผลของกรรมวิธีทางความรอนตอโครงสรางทาง

จุลภาคและสมบัติของวัสดุ 

 

7143205 

วัสดุ

วิศวกรรม 

 

3(3-0-6) 

 

พ้ืนฐานกลศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สมดุล ความเสียดทานแหง การ

ประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและเครื่องจักรกล 

สถิตยศาสตรของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของ

อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎของนิวตัน หลักของงานและ

พลังงาน อิมพลัสและโมเมนตัม 

7143203 

กลศาสตร

วิศวกรรม 

 

3(3-0-6) 

 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา องคประกอบของวงจรไฟฟา กฎของโอหม  กฎของเคอร

ชอฟฟ  การแบงแรงดันและการแบงกระแส การวิเคราะห

วงจรไฟฟาแบบโนดและแบบเมช  ทฤษฎีการทับซอน  

ทฤษฎีของเทวินินและนอรตัน  การถายโอนกําลังงานสูงสุด 

ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนํา ผลตอบสนองของวงจรอันดับ

หนึ่งและอันดับสอง การวิเคราะหวงจรไฟฟาในสภาวะคงตัว

ท่ีมีแหลงจายเปนไซนูซอยด  แผนภาพเฟสเซอร การ

วิเคราะหกําลังไฟฟากระแสสลับ ตัวประกอบกําลังและการ

ปรับแกตัวประกอบกําลัง วงจรสามเฟส 

 

7143207 

วงจรไฟฟา 

 

3(3-0-6) 

 

สัญญาณและระบบ สัญญาณและระบบ สัญญาณตอเนื่องทางเวลาและไม

ตอเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเสนไมขึ้นกับเวลา การวิเคราะห

ฟูเรียรสําหรับสัญญาณแบบตอเนื่องทางเวลาและแบบไม

ตอเนื่องทางเวลา การแปลงลาปลาสและการแปลงซี 

เสถียรภาพของระบบ 

 

7143307 

สัญญาณ

และระบบ 

 

3(3-0-6) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

สนามแมเหลก็ไฟฟา สนามไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ การ

พาและการนํากระแส ความตานทาน สนามแมเหล็กสถิตย 

วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีแปร

ตามเวลา สมการของแม็กเวลซ แนะนําคลื่นระนาบ 

 

714321 

สนามแมเหล็ก

ไฟฟา 

 

3(3-0-6) 

 

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ 

แอนะล็อกและดิจิทัล 

อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะกระแส-แรงดันและ

คุณลักษณะทางความถ่ีของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การ

วิเคราะหและการออกแบบวงจรไดโอด  การวิเคราะหและ

การออกแบบวงจรทรานซิสเตอรแบบบีเจที มอส ซีมอส 

และไบซีมอส ออปแอมปและการประยุกตใชงานออปแอมป 

วงจรแหลงจายไฟฟา มอดูลแหลงจายกําลังไฟฟา แนวคิด

พ้ืนฐานเกี่ยวกับวงจรลอจิกและระบบดิจิทัล  พีชคณิตบูลีน  

ระบบของตัวเลขและรหัส  วงจรรวมในตระกูลดิจิทัลลอจิก  

การเขียนสวิทชิ่งฟงกชัน  การลดรูปสมการบูลลีนโดยใช

แผนผังคารโนห  การออกแบบวงจรลอจิกแบบคอมบิเนชั่น  

วงจรฟลิปฟลอป  การออกแบบวงจรลอจิกแบบซีเควนเชี่ยล  

วงจรกําหนดเวลา วงจรแปลง A/D และ D/A หนวยความจํา

กึ่งตัวนํา   

 

714320 

อิเล็กทรอนิก

สพ้ืนฐาน

และระบบ

ดิจิทัล 

 

3(2-2-5) 

 

การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล วงจรแมเหล็ก หลักการของการแปลงผันพลังงานกล-ไฟฟา 

พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก  หมอแปลงไฟฟา

เฟสเดียวและสามเฟส  หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟา

แบบหมุน  เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง โครงสรางของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสสลับ เคร่ืองจักรกลซิงโครนัส  

เคร่ืองจักรกลเหนี่ยวนําเฟสเดียวและสามเฟส การปองกัน

เคร่ืองจักรกลไฟฟา หลักการของวงจรแปลงผันไฟฟา

สําหรับขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟา 

7143304 

เครื่องจักรกล

ไฟฟา 

 

4(3-3-7) 

 

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การแบงประเภท

เและคุณลักษณะของคร่ืองมือวัด  การวิเคราะหการวัด  

การวัดกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับโดยใชเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและแบบดิจิทัล  

การวัดกําลังไฟฟา  ตัวประกอบกําลัง  และพลังงานไฟฟา

การวัดคาความตานทาน  คาอินดักแตนซ และคาคาปาซิ

แตนซ  การวัดคาความถ่ี การวัดคาบเวลาและชวงเวลา  

สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร การสอบเทียบ 

 

 

 

7143303 

เครื่องมือวัด

และการวัด

ทางไฟฟา 

3(2-2-5) 
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องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

ระบบควบคุม 

 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน 

แบบจําลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี   

แบบจําลองเชิงพลวัตและผลตอบสนองทางพลวัตของระบบ 

ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบ

เปดและแบบวงรอบปด การควบคุมแบบปอนกลับและ

ความไว  ประเภทของการควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิด

และเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบ

เสถียรภาพ ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ  การจําลองดวย

คอมพิวเตอร  แนะนําการวิเคราะหปริภูมิสเตต 

 

7143301 

ระบบ

ควบคุม

อัตโนมัติ 

 

3(2-2-5) 

 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร การจัดองคกรของระบบคอมพิวเตอร ภาพโดยรวมของ

องคประกอบและการทํางานของฮารดแวรและซอฟตแวร 

แนวคิดระบบปฏิบัติการภาษาคอมพิวเตอร และแนวคิด

เกี่ยวกับภาษาการแทนคาขอมูลในคอมพิวเตอร การพัฒนา

โปรแกรมเชิงโครงสรางและการปรับใหละเอียดทีละขั้นการ

ทํางานตามลําดับการทํางานแบบทางเลือกและการทํางาน

แบบวนซํ้า ขอบเขตการใชงานของตัวแปรและโปรแกรม

ยอยโครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน 

 

7143204 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร

สําหรับ

วิศวกรรม 

 

3(2-2-5) 

 

เทคโนโลยีการสื่อสาร พ้ืนฐานการสื่อสารขอมูล การสงขอมูลแบบอนุกรม บทนํา

ของโปรโตคอลตาง ๆ พ้ืนฐานของเครือขายและอุปกรณใน

ระบบ อินเทอรเน็ตทางอุตสาหกรรม โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี 

ระบบฟลดบัสทางอุตสาหกรรม แนวคิดของโอพีซี แนวคิด

ของระบบความปลอดภัยของเครือขาย อุปกรณการวัดและ

ควบคุมเบื้องตน ทรานสดิวเซอรแบบอนาลอกและดิจิทัล 

เทคนิคการวัดความดัน ทรานสดิวเซอรวัดความดันแตกตาง 

การวัดการไหลของของเหลวโดยใชมิเตอรแบบปฐมภูมิ 

มิเตอรแบบทุติยภูมิ และแบบวิธีพิเศษ การวัดอุณหภูมิแบบ

ไมใชวิธีการทางไฟฟา แบบใชวิธีการทางไฟฟาและแบบใช

รังสี รูปแบบของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับ

ของเหลวแบบทางตรง แบบทางออม วิธีความดันไฮโดรสแต

ติก วิธีทางไฟฟาและวิธีพิเศษ ตัวควบคุมแบบดั้งเดิม 

 

 

 

7143206 

การสื่อสาร 

ขอมูลและ

ระบบ

เซนเซอร 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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 สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565 -ปการศึกษา 2568  

 

  

องคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

การผลิต สงจาย จําหนายและการใช

งานของกําลังไฟฟา 

 

โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง วงจรไฟฟากําลัง

กระแสสลับ ระบบตอหนวย  คุณลักษณะและแบบจําลอง

ของเครื่องกําเนิดไฟฟา คุณลักษณะและแบบจําลองของ

หมอแปลงกําลัง พารามิเตอรและแบบจําลองของสายสง

กําลัง พารามิเตอรและแบบจําลองของสายสงกําลงั พ้ืนฐาน

ของการไหลของกําลัง  พ้ืนฐานของการคํานวณความผิด

พรอง 

 

 

7143308 

ระบบไฟฟา

กําลัง 

 

 

4(3-3-7) 

 

การแปลงรูปกําลงัไฟฟา วงจรแมเหล็ก หลักการของการแปลงผันพลังงานกล-ไฟฟา 

พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก  หมอแปลงไฟฟา

เฟสเดียวและสามเฟส  หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟา

แบบหมุน  เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง โครงสรางของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสสลับ เคร่ืองจักรกลซิงโครนัส  

เคร่ืองจักรกลเหนี่ยวนําเฟสเดียวและสามเฟส การปองกัน

เคร่ืองจักรกลไฟฟา หลักการของวงจรแปลงผันไฟฟา

สําหรับขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟา 

 

7143304 

เครื่องจักรกล

ไฟฟา 

 

4(3-3-7) 

 

การกักเก็บพลังงาน 

 

แหลงทรัพยากรพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการนํา

ทรัพยากรเหลานี้มาใช การใชพลังงานจากแสงอาทิตย 

น้ํามันพืช ชีวมวล เอทานอล ลม คลื่น และความรอนจากใต

ดิน ประสิทธิภาพในการใชงาน การกักเก็บพลังงานทดแทน

ไวใช 

 

7143407 

เทคโนโลยี

พลังงาน

ทดแทน 

 

3(3-0-6) 

 

ขอพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความ

ปลอดภัยในการออกแบบและติดต้ัง

ทางไฟฟา 

แนวคิดพ้ืนฐานของการออกแบบระบบไฟฟา กฎเกณฑหรือ

ขอบังคับและมาตรฐาน  แผนผังการจายกําลังไฟฟา  

สายไฟฟาและสายเคเบิล  รางเดินสายไฟฟา เคร่ืองมือและ

อุปกรณไฟฟา  การคํานวณโหลด  การปรับปรุงคาเพาเวอร

แฟกเตอรและการออกแบบชุดปาซิเตอร  การออกแบบ

วงจรสองสวางและวงจรเครื่องใชไฟฟา  การออกแบบวงจร

มอเตอร  ตารางโหลด ตารางสายปอน และตารางหลัก  

ระบบไฟฟาฉุกเฉิน  การคํานวณกระแสลัดวงจร  ระบบสาย

ดินสําหรับการติดต้ังทางไฟฟา  การออกแบบระบบไฟฟา

สําหรับอาคารพาณิชย อาคารท่ีอยูอาศัย และโรงงาน

อุตสาหกรรม  ระบบปองกันฟาผา  ระบบปองกันไฟไหม 

7143309 

การ

ออกแบบ

ระบบไฟฟา 

3(2-2-5) 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา  งานไฟฟากําลัง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565 - 2568 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  

4106101 ฟสิกส 1 

 

1. ผศ.ดร. อมรรัตน คําบุญ 

วท.บ. (ฟสิกส) 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วท.ม. (ฟสิกส) 

  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปร.ด (ฟสิกส)  

  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประสบการณสอน 7 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

2. รศ.สายัณ  พุทธลา 

ค.บ. (ฟสิกส) 

  สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

วท.ม. (ฟสิกส) 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณสอน 17 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

4102102 เคมี 1 

 

1. ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน 

วท.บ. (เคมี) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วท.ม. (เคมี) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปร.ด. (เคมี) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประสบการณสอน 7 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 2. รศ.ดร.สุริยา พันธโกศล 

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี)  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ประสบการณสอน 7 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143101 ฟสิกสสําหรับวิศวกรรม 

 

1. อ. นฏกร สิริมงคลกาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ประสบการณสอน 5 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

2. ผศ. พีรวัจน  มีสุข 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  ประสบการณสอน 8 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

4101101 แคลคูลัส 1 1. ผศ.ดร.ธนภัทร  เตชาภิรมณ 

ค.บ. (คณิตศาสตร)   

  สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

กศ.ม. (คณิตศาสตร)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต)   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ประสบการณสอน 17 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4101102 แคลคูลัส 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อ.ดร.ศุภโชค  อิสริยปาลกุล 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณสอน 6 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

1. ผศ.ดร.ธนภัทร  เตชาภิรมณ 

ค.บ. (คณิตศาสตร)   

  สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

กศ.ม. (คณิตศาสตร)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต)   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ประสบการณสอน 17 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

2. อ.ดร.ศุภโชค  อิสริยปาลกุล 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณสอน 6 ป 

(ลงชือ่)................................................................. 

7143201 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรม 

 

1. อ.ดร.ธิดาธิป  หารชุมพล 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ประสบการณสอน 7 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  

7143103 เขียนแบบวิศวกรรม 

 

1. อ. ประจักษ  บุญภักดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณสอน 5 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143205 วัสดุวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

1. อ. นฏกร สิริมงคลกาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

     ประสบการณสอน 5 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143203 กลศาสตรวิศวกรรม 

 

1. อ. นฏกร สิริมงคลกาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

    ประสบการณสอน 5 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143207 วงจรไฟฟา 

 

 

 

 

 

1. ผศ. พรชัย พรหฤทัย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

     ประสบการณสอน 9 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

 

 

 



- 34 -  

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

7143307 สัญญาณและระบบ 

 

 

 

 

1. ผศ. พีรวัจน  มีสุข 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     ประสบการณสอน 8 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

714321 สนามแมเหล็กไฟฟา 

 

 

1. ผศ. พีรวัจน  มีสุข 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     ประสบการณสอน 8 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

714320 อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานและระบบดิจิทัล 

 

1. อ. ประจักษ  บุญภักดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ประสบการณสอน 5 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143304 เครื่องจักรกลไฟฟา 

 

 

 

 

 

1. ผศ. พีรวัจน  มีสุข 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     ประสบการณสอน 8 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

2. อ. ประจักษ  บุญภักดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ประสบการณสอน 5 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

7143303 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  

 

 

 

 

 

1. ผศ. พรชัย พรหฤทัย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

     ประสบการณสอน 9 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

1. ผศ. พีรวัจน  มีสุข 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     ประสบการณสอน 8 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143204 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม 

 

1. ผศ. พีรวัจน  มีสุข 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     ประสบการณสอน 8 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143206 การสื่อสารขอมูลและระบบเซนเซอร 1. ผศ. พรชัย พรหฤทัย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

     ประสบการณสอน 9 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

7143308 ระบบไฟฟากําลัง 

 

 

 

 

 

1. อ. ประจักษ  บุญภักดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณสอน 5 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143407 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 

1. อ. นฏกร สิริมงคลกาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ประสบการณสอน 5 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

2. ผศ. พีรวัจน  มีสุข 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  ประสบการณสอน 8 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

7143309 การออกแบบระบบไฟฟา 1. ผศ. พรชัย พรหฤทัย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

     ประสบการณสอน 9 ป 

(ลงชื่อ)................................................................. 

  



- 37 -  

สวนท่ี 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคณุภาพการศกึษา 

 

1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชรีายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

1.) หองปฏิบัติการฟสิกส 

สถานที่ต้ัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ (อาคาร 9 )  ช้ัน 9  

หอง  993  และ หอง 996 
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ปฏิบัติการฟสกิส 1 

เครื่องมือและอุปกรณ ประกอบดวย  

1. เวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอรคาลิปเปอร สเฟยรโรมิเตอร แทงโลหะ รูปทรงสี่เหลี่ยม วัสดุรูป

ลูกบาศก กระจกนาฬิกา (กระจกโคง)  

2. Falling Sphere Apparatus เครื่องนับเวลาแบบตัวเลข (Timer2-1) อุปกรณปลอยลูกบอล (Release 

Unit) อุปกรณรับลูกบอล ตัวรับวัตถุ (Support Base) อุปกรณจับยึดวัตถุกับแทงเหล็ก (Right angle clamp) ไม

เมตรแบงสเกลเปนเซนติเมตร ความละเอียด 1 มิลลิเมตร (Meter Scale l=1000mm)  

ที่ยึดวัตถุแบบแผน (Plate Holder) แทงโลหะแบบเหลี่ยม สวิตซปลอย บอลเหล็ก (Impact Switch)  

อุปกรณช้ีตําแหนง (Cursor 1 Pair )  

3. เครื่องยิงลูกบอลโปรเจคไตล 1 ชุด เครื่องวัดความเร็วลูกบอล แหลงจายไฟสําหรับเครื่องวัดความเร็ว 5 

VDC โตะรองรับการตกของลูกบอล ลูกบอลเหล็ก  

4. ชุดทดลองรางไมพ้ืนเอียง 1 ชุด แทงไม เครื่องช่ังดิจิตอล ความละเอียด 0.01 g  

5. เครื่องยิงโปรเจคไตล 1 ชุด  เครื่องวัดความเร็วลูกบอล 1 ชุด ชุดหมอแปลงสําหรับจายไฟเครื่องวัด

ความเร็วลูกบอล โตะรองรับการตกลูกบอล ลูกบอลเหล็ก กระดาษคารบอน เครื่องช่ังดิจิตอล ความละเอียด 0.01 g 

6. โตะแรง ชุดรอก ที่วัดระดับนํ้า Center Column ลูกปนเหล็ก ชุดตุมนํ้าหนัก วงแหวน  

7. เครื่องนับเวลาแบบตัวเลข (Timer2-1) อุปกรณปลอยลูกบอล (Release Unit) อุปกรณรับลูกบอล ตัวรับ

วัตถุ (Support Base) พ้ืนเอียงที่ปรับมุมเอียงได 1 ชุด วัตถุแข็งเกร็ง  

8. ชุดทดลองการหาคาสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว 1 ชุด  

9. รอกและอุปกรณยึดเครื่องมือกับโตะ 1 ชุด เครื่องกําเนิดความถี่ (Function Generator) เครื่องช่ังดิจิตอล 

ความละเอียด 0.01 g 

10. ชุดทดลองการสั่นพอง 

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. ปฏิบัติการพ้ืนฐาน 1 เรื่อง การเขียนกราฟและวิเคราะหสมการ 

2. ปฏิบัติการพ้ืนฐาน 2 เรื่อง การวัดและความผิดพลาด 

3. การตกอิสระ 

4. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล 

5. งานและพลงังาน 

6. โมเมนตัมเชิงเสนในสองมิติ 

7. สมดุลของแรง 

8. การเคลื่อนที่บนพ้ืนเอียงของวัตถุแข็งเกร็ง 

9. ความหนืดของของเหลว 

10. คลื่นน่ิงในเสนเชือก 

11. การสั่นพองของคลื่นเสียง 

12. การขยายตัวเชิงสนของโลหะ 
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ปฏิบัติการฟสกิสสําหรับวิศวกรรม 

เครื่องมือและอุปกรณ ประกอบดวย  

1. แหลงจายความตางศักยไฟฟากระแสตรง โวลตมิเตอรแบบแอนาล็อก ขั้วไฟฟา  

2. ชุดทดลองศึกษาเสนสนามแมเหล็ก แทงแมเหล็กถาวร เข็มทิศ ลวดตัวนํา ตัวตานทานขนาด ตัวเก็บประจุ

ขนาด ทรานซิสเตอรชนิด NPN ซีเนอรไดโอด (Z-diod) โฟโตไดโอด ไดโอดเปลงแสงสีแดง (LED) สวิทซ หุนจําลอง

ม นุ ษ ย  แ บ บ จํ า ล อ ง ม อ เ ต อ ร  /  ไ ด น า โ ม  ชุ ด กั ล ว า น อ มิ เ ต อ ร  แ ห ล ง จ า ย ไ ฟ  มั ล ติ มิ เ ต อ ร  แ บ บ 

แอนาล็อก เครื่องออสซิลโลสโคป  

3. แหลงจายไฟฟา (power supply) มัลติมิเตอรแบบขีดสเกล (analog multimeter) สวิตชปด-เปด 

4. แหลงจายไฟฟากระแสตรง (power supply) มัลติมิเตอรแบบขีดสเกล (analog multimeter)  มัลติ

มิเตอรแบบดิจิตอล (digital multimeter)  

5. ขดลวดเหน่ียวนํา แหลงกําเนิดสัญญาณไฟฟา (Function Generator) มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล  

6. ชุดทดลองกฎของแอมแปร เครื่องจายไฟ (power supply), 0 - 12V , 6V~,12V~ แกลวานอมิเตอร 

(Galvanometer movement) สเกลแกลวานอมิเตอร (Galvanometer scale) ขดลวดขนาด 400 รอบ (Coil, 400 

turns) แมเหล็กถาวร มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก 

7. แหลงจายไฟ (Power Supply) เลนสนูน เลนสเวา เลนสรวมแสงแบบแผนคู (Double condenser)  

8. แหลงจายไฟสําหรับหลอดสเปกตรัม สเปกโตรมิเตอร อุปกรณสําหรับยึดหลอดสเปกตรัม หลอดสเปกตรัม

ปรอท แบบ 9 ขา (Spectral lamp)  ปริซึม เกรตติง ไซโครเฮกเซน อุปกรณจับยึดวัสดุกับขอบโตะ ขาตอแทงโลหะ 

(Stand tube) 

 

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. ปฏิบัติการพ้ืนฐาน 1 เรื่อง การใชมัลติมิเตอร 

2. ปฏิบัติการพ้ืนฐาน 2 เรื่อง การใชออสซลิโลสโคป 

3. เสนแรงไฟฟาและเสนสมศักย 

4. สนามแมเหล็กและเสนแรงแมเหล็ก 

5. กฏของโอหมและวงจรไฟฟาอยางงาย 

6. กฎของเคิรชชอฟ 

7. วงจร RC กระแสตรง 

8. วงจร RLC กระแสสลับ 

9. การเหน่ียวนําแมเหล็กไฟฟา 

10. การสะทอนของแสงบนกระจกราบและกระจกโคง 

11. การเกิดภาพของเลนสนูนและเลนสเวา 

12. สเปกตรัมของอะตอม 
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2.) หองปฏิบัติการเคมี 

สถานที่ต้ัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ (อาคาร 9 )  ช้ัน 4  

หอง  944  และ หอง 946 
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เครื่องมือและอุปกรณ ประกอบดวย 

1. เครื่องแกวสําหรับการวัดปริมาตร บิวเรต ปเปต กระบอกตวง และอ่ืนๆ เครื่องช่ังระดับทศนิยมแบบ

ดิจิตอล  

2. เครื่องหมุนเหว่ียง ชวยในการแยกตะกอน  

3. เครื่องช่ังดิจิตตอล (ระดับทศนิยม)  

4. เทอรโมมิเตอรสเกลละเอียด  

5. แคลอลีมิเตอรหาคาความรอนของปฏิกิริยา  

6. เครื่องวัดคาการนําไฟฟา เครื่องวัดศักยไฟฟา (Volt meter, multimeter) 

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. ความไมแนนอนในการช่ังและตวง 

2. การวิเคราะหแคตไอออน 

3. การวิเคราะหแอนไอออน 

4. ปริมาณสารสัมพันธ 

5. ของแข็ง 

6. สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย 

7. การหาปริมาณดวยการไทเทรต 

8. การหาคาความเปนกรด-เบสของสารละลาย 

9. อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

10. สมดุลเคม ี

11. เทอรโมเคม ี

12. เคมีไฟฟา 
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3.) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

สถานที่ต้ัง อาคารสมเด็จพุฒาจารย (นวม)  ช้ัน 6  หอง  24606   มีคอมพิวเตอรจํานวน 10 เครื่อง  
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สถานที่ต้ัง สํานักคอมพิวเตอร   อาคารสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)  (อาคาร 10) ช้ัน 6  

คอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง 
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เครื่องมือและอุปกรณการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 50 ชุด 

2. โปรแกรมสําหรับการทดลอง 

 

หัวขอการทดลองประกอบดวย 

การทดลองที่ 1 คําสั่งพ้ืนฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาซี 

การทดลองที่ 2 การเขียนโปรแกรมคํานวณ  

การทดลองที่ 3 การเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบ  

การทดลองที่ 4 การเขียนโปรแกรมวนรอบ 

การทดลองที่ 5 ฟงกช่ัน 

การทดลองที่ 6 คลาส และออบเจ็ก 

การทดลองที่ 7 อาเรย 

การทดลองที่ 8 พอยทเตอร 

การทดลองที่ 9 คลาสและ OOP  

การทดลองที่ 10 ตัวแปรชนิด char, string และ คลาสสตริง 

การทดลองที่ 11 การเขียนโปรแกรมติดตอกับไฟล 
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4.) หองปฏิบัติการไฟฟาและเครื่องมือวัด 

สถานที่ต้ัง อาคารสมเด็จพุฒาจารย (นวม)  ช้ัน 8  หอง  24801 
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เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง ประกอบดวย  

1. อุปกรณจายไฟฟากระแสตรงและไฟฟารูปคลื่นสัญญาณตางๆ เชน แหลงจายไฟกระแสตรง 0-30 V 

2. เครื่องมือวัดแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาขนาดตางๆ เชน โวลทมิเตอร แอมปมิเตอร 

3. เครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟา เชน ออสซิโลสโคป  

4. เครื่องมือวัด Impedance เชน Impedance analyzer 

5. อุปกรณ R, L, C ขนาดตางๆ  

6. แผงตอวงจรไฟฟา เชน  แผงทดลองและสายตอวงจร  

 

หัวขอการทดลองประกอบดวย 

การทดลองที่ 1 การวัดแรงดันไฟฟาในวงจรความตานทานกระแสตรง 

การทดลองที่ 2 การวัดกระแสไฟฟาในวงจรความตานทานกระแสตรง 

การทดลองที่ 3 กฎแรงดันไฟฟาของเคอรชอฟฟ 

การทดลองที่ 4 กฏกระแสไฟฟาของเคอรชอฟฟ 

การทดลองที่ 5 การถายโอนกําลังไฟฟาสูงสุด 

การทดลองที่ 6 การซอนทับ 

การทดลองที ่7 ทฤษฎีบทเทวินิน 

การทดลองที่ 8 ทฤษฎีนอรตัน 

การทดลองที่ 9 วงจรตัวตานทานและตัวเก็บประจ ุ

การทดลองที่ 10 การตอตัวเก็บประจ ุ
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5.) หองปฏิบัติการไฟฟาและเครื่องมือวัด 

สถานที่ต้ัง อาคารสมเด็จพุฒาจารย (นวม)  ช้ัน 1 
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อยูในแผนการจัดซื้อครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2565 

รายละเอียดชีแ้จงคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ชื่อครุภัณฑ/สิง่กอสรางชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐานตามมาตรฐานสภาวิศวกร 

งบประมาณ 8,400,000 (บาท) 

2. เหตุผลในการขอต้ัง 

2.1  ทําไมตองขอ?(why) 

เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนเน่ืองจากสาขาวิชายังขาดชุดปฏิบัติการทางดานวิศวกรรม ซึ่งสงผลให

นักศึกษาขาดความรูความเขาใจในภาคการปฏิบัติจริง และเพ่ือเปนการพัฒนาหลักสูตรใหสามารถผานขอกําหนดของ

สภาวิศวกรในการขอใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) ที่กําหนดใหการพิจารณาสถาบันการศึกษา ที่สภาวิศวกร

จะใหการรับรองโครงสรางของหลักสูตรจะตองมีเน้ือหาของวิชาที่ครบถวนตามที่สภาวิศวกรกําหนด โดยสภาวิศวกร

พิจารณาจากองคความรูในสาขาวิศวกรรมน้ันๆ วาจะตองมีความรูเบ้ืองตน ประกอบดวย ความรูวิชาพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร(Basic Science) ความรูวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) ความรูวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

(Specific Engineering) และหองปฏิบัติการที่เปนไปตามเกณฑ  

2.2 ใชกับใคร?(who) จํานวนกี่คน 

นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมศาสตรทั้งหมดรวมถึงบูรณาการรวมกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และสาขาฟสิกสได รวมจํานวนนักศึกษาที่ใชได 500 คน 

2.3  ใชอยางไร/เกิดประโยชนกับใคร 

ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐานตามมาตรฐานสภาวิศวกรจะชวยเพ่ิมทักษะเสริมสรางความรู

ความสามารถทางดานวิศวกรรมใหแกนักศึกษาทุกสาขาของภาควิชาวิศวกรรมศาสตรและภาควิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมดวย ชวยสงเสริมและตอยอดการทํางานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารยในคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถใชในการฝกอบรมใหความรูกับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในดานระบบควบคุม

อัตโนมัติและหุนยนตได นอกจากน้ียังชวยพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกรในการ

ขอใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) ไดอีกดวย 

2.4 ครุภัณฑที่เปนชุด ประกอบดวยอะไรบาง 

ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐานตามมาตรฐานสภาวิศวกร 

1. ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

2. ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกล 

3. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

4. ชุดปฏิบัติการการสงจายกําลังไฟฟา 

3. ชื่อผูที่รบัผิดชอบ   ผูชวยศาสตราจารยพรชัย พรหฤทัย   

เบอรโทรติดตอ   0895216527 

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



- 52 -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 -  

ชุดปฏบิัติการเครื่องกลไฟฟา  

(Imc01b61) 

 
 

รายละเอียดทั่วไป 

1. เปนชุดทดลองใชในหองปฏิบัติเครื่องกลไฟฟา โดยการทดลองจําแนกชนิดของเครื่องกลไฟฟาอยางชัดเจน  

สามารถทําการทดลองเครื่องกลไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสสลบัแบบเฟสเดียว มอเตอรไฟฟา

กระแสสลับแบบสามเฟส เครือ่งกลไฟฟาแบบซิงโครนัส และหมอแปลงไฟฟาได 

2. ตัวเครื่องกลไฟฟาเปนแบบที่ใชในอุตสาหกรรม ( Industrial Type)  และ อุปกรณตางๆ สามารถตอเขากันได 

3. มีแผงตอสายไฟ  (Terminal Block) และ จุดขั้วตอเปนแบบ Safety Socket ขนาด 4 มม. 

4. ชุดทดลองเปนแบบแผงทดลอง ( Panel System )  
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รายละเอียดทางเทคนคิ 

สถานี 1 DC MACHINE 
1. ชุดเครือ่งกลไฟฟากระแสตรง  ประกอบดวย 

1.1 มอเตอรไฟฟากระแสตรง แบบขดลวดสนามแมเหล็กแบบขนาน (DC Shunt Wound Motor )  

 จํานวน 1 ตัว 

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 370 วัตต 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุท 

 แรงดันไฟฟาขดลวดอารเมเจอไมนอยกวา 180 โวลต 

  กระแสไฟฟาขดลวดอารเมเจอไมนอยกวา 2.0 แอมป 

 แรงดันไฟฟาขดลวดฟลด 2 ชุด 200/100 โวลต 

 กระแสไฟฟาขดลวดฟลด   0.25/0.5 แอมป 

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,500 รอบตอนาที  

1.2 มอเตอรไฟฟากระแสตรง แบบขดลวดสนามแมเหล็กแบบอนุกรม (DC Series Wound Motor) 

 จํานวน 1 ตัว 

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 100วัตต 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุท 

 แรงดันไฟฟาขดลวดอารเมเจอไมนอยกวา 180 โวลต 

 กระแสไฟฟาขดลวดอารเมเจอไมนอยกวา 0.8 แอมป 

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,500 รอบตอนาที  

1.3 มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบขดลวดผสม(DC Compound Wound Machines)  จาํนวน 1 ตัว  

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 370วัตต 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุท 

 แรงดันไฟฟาขดลวดอารเมเจอไมนอยกวา 200 โวลต 

 กระแสไฟฟาขดลวดอารเมเจอไมนอยกวา 2.1 แอมป 

 แรงดันไฟฟาขดลวดฟลดไมนอยกวา 200 โวลต 

 กระแสไฟฟาขดลวดฟลด   0.24 แอมป 

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,500 รอบตอนาที  

1.4 มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร (Permanent Magnet DC Machine) จํานวน 1ตัว 

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 0.5 แรงมา  (370วัตต) 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุท 

  แรงดันไฟฟาขดลวดอารเมเจอไมนอยกวา 180 โวลต 

  กระแสไฟฟาขดลวดอารเมเจอไมนอยกวา 2.5 แอมป 

  พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,600 รอบตอนาที  

1.5 ชุดขับเคลื่อนทางกลเปนชนดิ AC SERVO DRIVE SYSTEM 
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 เปนชุดทดสอบทางกลสําหรับมอเตอรและเจนเนอรเรเตอร 

 พิกัดกําลังไฟฟาของเซอรโวมอเตอรและชุดควบคุมไมนอยกวา 1kW 

 พิกัดความเร็วรอบปกติไมนอยกวา 2500 rpm 

 มีชุดแสดงผลความเร็วมอเตอรและแรงบิดแบบดิจิตอล 

 มีฟงกชันในการทดสอบมอเตอรดังน้ี 

 Break Mode ใชเปนโหลดทางกลกับมอเตอรชนิดตางๆ 

 Motor Mode ใชเปนตนกําลังในการทดสอบ เจนเนอรเตอรชนิดตางๆ 

 สามารถโปรแกรมความเร็วไดไมนอยกวา 32 คา และสามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติ ต้ังแต 

หนวยความจํา 1-32 ได เพ่ือใชทดสอบคาแบบอัตโนมัติ 

 สามารถโปรแกรมแกนเวลาเพ่ือใชควบคูกับโปรแกรมดานความเร็ว สามารถต้ังคาไดไมนอยกวา

ในชวง 30 S – 300 S 

1.6 ชุดภาระทางไฟฟา ประกอบดวย  

 โหลดความตานทาน (RESISTIVE LOAD)    (จํานวน 1 ชุด) 

 กําลังไฟฟารวมไมนอยกวา 800 วัตต 

 ความตานทานขนาด 1000โอหม/100 วัตต จํานวน 8 ตัว 

 แบบแผงทดลอง (Panel System)  

 โหลดแบบหลอดไฟฟา (LAMP LOAD)    (จํานวน 1 ชุด) 

 กําลังไฟฟารวมไมนอยกวา 400 W 

 หลอดไฟฟาขนาด 40W จํานวน 10 หลอด 

 มีสวิตซควบคมุการเปดปดแตละหลอดแยกอิสระ 

 แบบแผงทดลอง (Panel System) 

1.7 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟาแบบแผงทดลอง ( Panel System ) ประกอบดวย  

 ดิจิตอลมิเตอรวัดแรงดันไฟตรง  (Digital DC Panel Voltmeter) จํานวน 2 ตัว 

 ความละเอียดในการแสดงผลไมนอยกวา 3 หลัก 

 แสดงผลแบบ ตัวแสดงผล 7 สวน ( 7 Segment) หรือ LCD 

 ดิจิตอลมิเตอรวัดกระแสไฟตรง  (Digital DC Panel Voltmeter) จํานวน 2 ตัว 

 ความละเอียดในการแสดงผลไมนอยกวา 3 หลัก 

 แสดงผลแบบ ตัวแสดงผล 7 สวน ( 7 Segment) หรือ LCD 

1.8 โตะทดลองทางดานไฟฟาพรอมคอนโซล   จํานวน 1 ชุด 

เปนโตะปฏิบัติการทางดานไฟฟา ใชกับระบบไฟฟา 3 เฟส 220/380 โวลต  50 เฮิรท 

 รายละเอียดโมดูลอุปกรณไฟฟา ประกอบดวย 

 แผงควบคุมและระบบปองกันไฟฟาหลัก 220/380 โวลต  / 50 เฮิรท  

 เซอรคิทเบรกเกอรชนิด 4 เฟส (4 Phase Circuit Breaker) 

 เซอรคิทเบรกเกอรชนิด ปองกันไฟฟารั่ว( Earth/ Leak Circuit Breaker 4 P) 
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 เตารับแบบ เซฟต้ี (Safety Socket Output) 

 สวิทชฉุกเฉิน(Emergency Switch) 

 หลอดไฟแสดงสถานะ(Pilot Lam Indicator) 

 มีชุดแสดงคากระแสและแรงดันแบบตัวเลข ขนาดไมนอยกวา 3 หลัก แบบสามเฟส 

 แหลงจายไฟฟากระแสตรงปรับคาได แบบรักษาระดับแรงดัน (Stabilized adjustable DC Power 

Supply : 0-250V/ 2A ) 

 แหลงจายไฟฟากระแสตรงปรับคาแรงดันไดในชวง   0-250 โวลต  

 พิกัดกระแส 2 แอมป 

 แหลงจายไฟฟากระแสตรงปรับคาได แบบหมอแปลงปรับคา (Adjustable DC Power Supply : 

0-250V/ 2A ) 

 ใชหมอแปลงปรับคาผานชุดเรียงกระแสแบบ ฟูลบริดส(Full Bridge) 

 ปรับคาแรงดันไดในชวง 0-250 โวลต  

 พิกัดกระแส 2 แอมป 

 แผงเตารับจายไฟฟา ขนาด220 โวลต(UNIVERSAL OUTLET 220VAC /10A / 50Hz )  

 รายละเอียดพืน้โตะทดลอง ประกอบดวย 

 พ้ืนโตะทําดวยไมปาติเกิล เคลือบผิวดวยเมลามีน 

 พ้ืนโตะมีขนาด กวาง 800 มม ยาว 1500 มิลลิเมตร หนาไมนอยกวา 20 มลิลิเมตร 

 ปดขอบโตะดวยพีวีซี หนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร 

 โครงขาโตะเปนแบบถอดประกอบได 

 ขาโตะทดลองทําจากเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา 48 มลิลิเมตร ×48 มลิลิเมตร หนา 2 

มิลลิเมตร 

 ตัวคานทําจากเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา 48 มิลลิเมตร ×48 มลิลิเมตร หนา 2 มิลลเิมตร 

 คานประกอบกับขาโตะโดยใชนอตยึด 

 ความสูงจากระดับพ้ืนถึงระดับพ้ืนโตะมีความสูง 800 มิลลเิมตร 

 ขาโตะมีตัวปรับระดับความสูงไดไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร 

 ขาโตะและคานพนสีฝุนอุตสาหกรรม 

 รางอลูมิเนียมแบบ 2 ช้ัน (Vertical Frame 2 Level)  

 มี 2 ช้ัน เปนแบบ รางอลูมิเนียม ความยาวไมตํ่ากวา 1,400 มลิลิเมตร           

  สายตอวงจร 

 ขนาดหัวเสียบเสนผาศูนย กลาง 4 มม.  

 40 ซม. จํานวน 30 เสน 

 90 ซม. จํานวน  20เสน  
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สถานี 2 AC MACHINE 
 

ชุดเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ ประกอบดวย 

2.1 มอเตอรไฟฟาแบบเฟสเดียว (Starting and Operation Capacitor) (จํานวน 1 ตัว)  

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 370W 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุท 220 โวลต 

 ความถี่ 50 เฮิรท 

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,300 รอบตอนาที  

2.2 มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําแบบสามเฟส(Three Phase Squirrel Cage Motor)(จํานวน 1 ตัว)  

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 370W 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุทไมนอยกวา 220/380 โวลต (Delta/Star) 

 พิกัดกระแสไฟฟาอินพุทไมนอยกวา 1.80/1.00 แอมป (Delta/Star) 

 ความถี่ 50 เฮิรท 

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,300 รอบตอนาที  

2.3 Three Phase Synchronous Machines   (จํานวน 1 ตัว) 

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 150W  

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุท 220 โวลต  

 ความถี่ 50 Hz 

 แรงดันไฟฟาขดลวดฟลดไมนอยกวา 24 โวลต 

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,500 รอบตอนาที  

2.4 ชุดขับเคลื่อนทางกลเปนชนดิ AC SERVO DRIVE SYSTEM 

 เปนชุดทดสอบทางกลสําหรับมอเตอรและเจนเนอรเรเตอร 

 พิกัดกําลังไฟฟาของเซอรโวมอเตอรและชุดควบคุมไมนอยกวา 1kW 

 พิกัดความเร็วรอบปกติไมนอยกวา 2500 rpm 

 มีชุดแสดงผลความเร็วมอเตอรและแรงบิดแบบดิจิตอล 

 มีฟงกชันในการทดสอบมอเตอรดังน้ี 

 Break Mode ใชเปนโหลดทางกลกับมอเตอรชนิดตางๆ 

 Motor Mode ใชเปนตนกําลังในการทดสอบ เจนเนอรเตอรชนิดตางๆ 

 สามารถโปรแกรมความเร็วไดไมนอยกวา 32 คา และสามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติ ต้ังแต 

หนวยความจํา 1-32 ได เพ่ือใชทดสอบคาแบบอัตโนมัติ 

 สามารถโปรแกรมแกนเวลาเพ่ือใชควบคูกับโปรแกรมดานความเร็ว สามารถต้ังคาไดไมนอยกวา

ในชวง 30 S – 300 S 

2.5 ชุดภาระทางไฟฟา ประกอบดวย  

 โหลดความตานทาน (RESISTIVE LOAD) เปนแบบสามเฟส (จํานวน 1 ตัว) 
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- กําลังไฟฟารวมไมนอยกวา 1800 W 

- ความตานทานขนาด 1000Ω /100W จํานวน 6 ตัว  (จํานวน 3 ชุด) 

 โหลดแบบหลอดไฟฟา (LAMP LOAD)    (จํานวน 1 ชุด) 

- กําลังไฟฟารวมไมนอยกวา 400 W 

- หลอดไฟฟาขนาด 40W จาํนวน 10 หลอด 

- มสีวิตซควบคุมการเปดปดแตละหลอดแยกอิสระ 

 โหลดความเหน่ียวนํา (INDUCTIVE LOAD) เปนแบบสามเฟส (จํานวน 1 ชุด) 

- ความเหน่ียวนํา 1H  จํานวน 3 ตัว (จํานวน 3 ชุด) 

 โหลดตัวเก็บประจุ (CAPACITIVE LOAD) เปนสามเฟส  (จํานวน 1 ชุด) 

 แตละเฟสสามารถปรับคาไดในชวง 1uF-63uF 

  ความละเอียด 1uF ตอสเตป 

 พิกัดแรงดันตัวเก็บประจุ 400 V 

2.6 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟาแบบแผงทดลอง ( Panel System ) ประกอบดวย  

 ดิจิตอลมิเตอรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ   (จํานวน 1 ตัว) 

- ความละเอียดในการแสดงผลไมนอยกวา 3 หลัก 

- แสดงผลแบบ ตัวแสดงผล 7 สวน ( 7 Segment) หรือ LCD 

 ดิจิตอลมิเตอรวัดกระแสไฟฟากระแสสลับ   (จํานวน 1 ตัว) 

- ความละเอียดในการแสดงผลไมนอยกวา 3 หลัก 

- แสดงผลแบบ ตัวแสดงผล 7 สวน ( 7 Segment) หรือ LCD 

  Three Phase Digital Multifunction Power Meter   (จํานวน 1 ตัว) 

 ความละเอียดในการแสดงผลไมนอยกวา 3 หลัก จํานวน 3 แถว 

 สามารถเลือกแสดงคา แรงดันไฟฟา(V), กระแสไฟฟา(A),  กําลังไฟฟา(W,VA,Var) ความถี่(Hz), เพาว

เวอรแฟคเตอร(PF) เปนตน 

 LCD หรือ 7 Segment LED Display  

2.7 โตะทดลองทางดานไฟฟาพรอมคอนโซล   (จํานวน 1 ชุด) 

เปนโตะปฏิบัติการทางดานไฟฟา ใชกับระบบไฟฟา 3 เฟส 220/380 โวลต  50 เฮิรท 

 รายละเอียดโมดูลอุปกรณไฟฟา ประกอบดวย 

 แผงควบคุมและระบบปองกันไฟฟาหลัก 220/380 โวลต  / 50 เฮิรท  

 เซอรคิทเบรกเกอรชนิด 3 เฟส (3 Phase Circuit Breaker) 

 เซอรคิทเบรกเกอรชนิด ปองกันไฟฟารั่ว( Earth/ Leak Circuit Breaker 4 P) 

 เตารับแบบ เซฟต้ี (Safety Socket Output) 

 สวิทชฉุกเฉิน(Emergency Switch) 

 หลอดไฟแสดงสถานะ(Pilot Lam Indicator) 

 มีชุดแสดงคาแรงดันแบบตัวเลข ขนาดไมนอยกวา 3 หลัก แบบสามเฟส 

 ชุดแหลงจายไฟฟากระแสสลับแบบสามเฟสแบบหมอแปลงปรับคาได มีรายละเอียดดังน้ี 
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 พิกัดแรงดันเอาทพุท 0-400V 

 พิกัดกระแสเอาทพุท 2A/PHASE 

 มีฟวสปองกัน 

 แผงเตารับจายไฟฟา ขนาด220 โวลต(UNIVERSAL OUTLET 220VAC /10A / 50Hz )  

 รายละเอียดพืน้โตะทดลอง ประกอบดวย 

 พ้ืนโตะทําดวยไมปาติเกิล เคลือบผิวดวยเมลามีน 

 พ้ืนโตะมีขนาด กวาง 800 มม ยาว 1500 มิลลิเมตร หนาไมนอยกวา 20 มลิลิเมตร 

 ปดขอบโตะดวยพีวีซี หนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร 

 โครงขาโตะเปนแบบถอดประกอบได 

 ขาโตะทดลองทําจากเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา 48 มลิลิเมตร ×48 มลิลิเมตร หนา 2 

มิลลิเมตร 

 ตัวคานทําจากเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา 48 มิลลิเมตร ×48 มลิลิเมตร หนา 2 มิลลเิมตร 

 คานประกอบกับขาโตะโดยใชนอตยึด 

 ความสูงจากระดับพ้ืนถึงระดับพ้ืนโตะมีความสูง 800 มิลลเิมตร 

 ขาโตะมีตัวปรับระดับความสูงไดไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร 

 ขาโตะและคานพนสีฝุนอุตสาหกรรม 

 รายละเอียดคอนโซล ประกอบดวย 

 คอนโซลทําดวยไมปาติเกิล เคลือบผิวดวยเมลามีน 

 ปดขอบโตะดวยพีวีซี หนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร 

 รางอลูมิเนียมแบบ 2 ช้ัน (Vertical Frame 2 Level)  

 มี 2 ช้ัน เปนแบบ รางอลูมิเนียม ความยาวไมตํ่ากวา 1,400 มลิลิเมตร           

 สายตอวงจร 

- ขนาดหัวเสียบเสนผาศูนย กลาง 4 มม.  

- 40 ซม. จํานวน 30 เสน 

- 90 ซม. จํานวน  30เสน  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 60 -  

สถานี 3 Transformer 
3.1 หมอแปลงไฟฟาแบบเฟสเดียว (Single Phase Transformer(Shell type)) (จํานวน 1 ตัว) 

 พิกัดแรงดันไฟฟาปฐมภูมิ 220  โวลต 

 พิกัดแรงดันไฟฟาทุติยภูมิ  1102×  โวลต 

 กําลังไฟฟาพิกัด 200 VA 

 ความถี่ 50 Hz 

3.2 หมอแปลงไฟฟาแบบเฟสเดียว (Single Phase Transformer(Auto type)) (จํานวน 1 ตัว) 

 พิกัดแรงดันไฟฟาปฐมภูมิ 220  โวลต 

 พิกัดแรงดันไฟฟาทุติยภูมิ  240,150,110,55  โวลต 

 กําลังไฟฟาพิกัด 200 VA 

 ความถี่ 50 Hz 

3.3 หมอแปลงไฟฟาแบบเฟสเดียว(Single Phase Transformer(Toroidal type) (จํานวน 1 ตัว) 

 พิกัดแรงดันไฟฟาปฐมภูมิ 220  โวลต 

 พิกัดแรงดันไฟฟาทุติยภูมิ  1102×  โวลต 

 กําลังไฟฟาพิกัด 200 VA 

 ความถี่ 50 Hz 

3.4 หมอแปลงไฟฟาแบบสามเฟส (Three Phase Transformer)  (จํานวน 1 ตัว) 

 พิกัดแรงดันไฟฟาปฐมภูมิ 3803×  โวลต 

 พิกัดแรงดันไฟฟาทุติยภูมิ  1103×  โวลต 

 กําลังไฟฟาพิกัด 300 VA 

 ความถี่ 50 Hz 

3.5 ชุดภาระทางไฟฟา ประกอบดวย  

 โหลดความตานทาน (RESISTIVE LOAD) เปนแบบสามเฟส (จํานวน 1 ตัว) 

 กําลังไฟฟารวมไมนอยกวา 900 W 

 ความตานทานขนาด 1000Ω /50W จํานวน 6 ตัว (จํานวน 3 ชุด) 

 โหลดความเหน่ียวนํา (INDUCTIVE LOAD) เปนแบบสามเฟส (จํานวน 1 ตัว) 

 ความเหน่ียวนํา 1H จํานวน 3 ตัว (จํานวน 3 ชุด) 

 โหลดตัวเก็บประจุ (CAPACITIVE LOAD) เปนแบบสามเฟส (จํานวน 1 ตัว) 

 แตละเฟส สามารถปรับคาไดในชวง 1uF-63uF  

 ความละเอียด 1uF ตอสเต็ป 

 พิกัดแรงดันไฟฟา 400V 

 มีสวิตซควบคมุการเปดปดแยกอิสระ 

3.6 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟาแบบ Panel System ประกอบดวย  

 มิเตอรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ     (จํานวน 1 ตัว) 
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o เปนมิเตอรแบบเข็ม ขนาดหนาปดไมนอยกวา 72x72 

o วัดคาแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 300 โวลต 

o ติดต้ังแบบ Panel System 

 มิเตอรวัดกระแสไฟฟากระแสสลับ     (จํานวน 1 ตัว) 

o เปนมิเตอรแบบเข็ม ขนาดหนาปดไมนอยกวา 72x72 

o วัดคากระแสสงูสุดไมนอยกวา 2 แอมป 

o ติดต้ังแบบ Panel System 

 Power Factor Meter       (จํานวน 1 ตัว) 

o เปนมิเตอรแบบเข็ม ขนาดหนาปดไมนอยกวา 72x72 

o วัดคากระแสสงูสุดไมนอยกวา 2 แอมป 

o วัดคาแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 220 โวลต 

o ติดต้ังแบบ Panel System 

 Three Phase Power Meter      (จํานวน 1 ตัว) 

o เปนมิเตอรแบบเข็ม ขนาดหนาแปนไมนอยกวา 72x72 

o วัดคากระแสสงูสุดไมนอยกวา 5 แอมป 

o วัดคาแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 400 โวลต 

o ติดต้ังแบบ Panel System 

3.7 โตะทดลองทางดานไฟฟาพรอมคอนโซล    (จํานวน 1 ชุด) 

เปนโตะปฏิบัติการทางดานไฟฟา ใชกับระบบไฟฟา 3 เฟส 220/380 โวลต  50 เฮิรท 

 รายละเอียดโมดูลอุปกรณไฟฟา ประกอบดวย 

 แผงควบคุมและระบบปองกันไฟฟาหลัก 220/380 โวลต  / 50 เฮิรท  

 เซอรคิทเบรกเกอรชนิด 3 เฟส (3 Phase Circuit Breaker) 

 เซอรคิทเบรกเกอรชนิด ปองกันไฟฟารั่ว( Earth/ Leak Circuit Breaker 4 P) 

 เตารับแบบ เซฟต้ี (Safety Socket Output) 

 สวิทชฉุกเฉิน(Emergency Switch) 

 หลอดไฟแสดงสถานะ(Pilot Lam Indicator) 

 มีชุดแสดงคาแรงดันแบบตัวเลข ขนาดไมนอยกวา 3 หลัก แบบสามเฟส 

 ชุดแหลงจายไฟฟากระแสสลับแบบสามเฟสแบบหมอแปลงปรับคาได มีรายละเอียดดังน้ี 

 พิกัดแรงดันเอาทพุท 0-400V 

 พิกัดกระแสเอาทพุท 2A/PHASE 

 มีฟวสปองกัน 

 แผงเตารับจายไฟฟา ขนาด220 โวลต(UNIVERSAL OUTLET 220VAC /10A / 50Hz )  

 รายละเอียดพืน้โตะทดลอง ประกอบดวย 

 พ้ืนโตะทําดวยไมปาติเกิล เคลือบผิวดวยเมลามีน 

 พ้ืนโตะมีขนาด กวาง 800 มม ยาว 1500 มิลลิเมตร หนาไมนอยกวา 20 มลิลิเมตร 
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 ปดขอบโตะดวยพีวีซี หนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร 

 โครงขาโตะเปนแบบถอดประกอบได 

 ขาโตะทดลองทําจากเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา 48 มลิลิเมตร ×48 มลิลิเมตร หนา 2 

มิลลิเมตร 

 ตัวคานทําจากเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา 48 มิลลิเมตร ×48 มลิลิเมตร หนา 2 มิลลเิมตร 

 คานประกอบกับขาโตะโดยใชนอตยึด 

 ความสูงจากระดับพ้ืนถึงระดับพ้ืนโตะมีความสูง 800 มิลลเิมตร 

 ขาโตะมีตัวปรับระดับความสูงไดไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร 

 ขาโตะและคานพนสีฝุนอุตสาหกรรม 

 รางอลูมิเนียมแบบ 2 ช้ัน (Vertical Frame 2 Level)  

 มี 2 ช้ัน เปนแบบ รางอลูมิเนียม ความยาวไมตํ่ากวา 1,400 มลิลิเมตร           

 สายตอวงจร 

- ขนาดหัวเสียบเสนผาศูนย กลาง 4 มม.  

- 40 ซม. จํานวน 20 เสน 

- 90 ซม. จํานวน  10เสน  

 

หัวขอการทดลองประกอบดวย 

การทดลองที่ 1 หมอแปลงไฟฟา 

การทดลองที่ 2 มอเตอรไฟฟากระแสตรง 

การทดลองที่ 3 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 

การทดลองที่ 4 มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร DC Permanent Magnet Motor 

การทดลองที่ 5 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร DC Permanent Magnet Motor 

การทดลองที่ 6 มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร DC Permanent Magnet Motor 

การทดลองที่ 7 เครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส 

การทดลองที่ 8 มอเตอรไฟฟาซิงโครนัส 

การทดลองที่ 9 มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา 1 เฟส 

การทดลองที่ 10 มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา 3 เฟส 
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เทคโนโลยีการควบคุมเครื่องกลไฟฟาข้ันสูง 

Electric Drive Technology (Ied20a61) 

 

Ac Servo Control Technology  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายระเอียดทัว่ไป 

 ชุดทดลองออกแบบเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับการต้ังคาของชุดควบคุมและศึกษาการทํางานของเซอรโวมอเตอร มี

ลักษณะเปนแผงทดลอง (Panel System) 

 ชุดทดลองใชงานงาย อินพุทและเอาทพุท เปนจุดตอขนาด 4 มลิลิเมตร (4mm. Safety Socket) 

 ทดลองการทํางานในโหมด การทํางานแบบ การควบคุมความเร็ว(Speed Control) การควบคุมตําแหนง

(Position Control) การควบคุมแรงบิด(Torque Control) 

 ทดลองการทํางานกรณีที่มีโหลด และไมมีโหลด 

 แผงทดลองทําดวยวัสดุที่เปนฉนวนปดผิวทั้ง 2 ดานเปนเน้ือเดียวกันดานหนาของแตละแผง มีอักษรและ 

สัญลักษณลายวงจร ใชเทคนิคการพิมพดวยยูวี(UV Printing)ลงบนผิวหนาของแผงทดลองเพ่ือความคงทนถาวร

ตลอดอายุการใชงาน  
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รายระเอียดทางดานเทคนคิ 

เปนชุดขับเคลื่อนที่มีความแมนยําและเที่ยงตรง ทั้งทางดานความเร็วและแรงบิดและมกีารใชในงาน

ควบคุมตางๆ อยางแพรหลาย เชน CNC เปนตน   

 ชุดขับเคลื่อน(AC SERVO DRIVE)ขนาดไมนอยกวา 700W 

 พิกัดกําลังมอเตอร (AC SERVO MOTOR) ขนาดไมนอยกวา 700W 

 ความเร็วรอบพิกัดไมนอยกวา 2500 rpm  

 สามารถสั่งงานความเร็วโดยใชสัญญาณ อนาล็อก V10±  ในการการควบคุม 

 สามารถสั่งงานแรงบิดโดยใชสัญญาณ อนาลอ็ก V10±  ในการการควบคุมแรงบิด 

 มี Key Pad เพ่ือใชในการควบคุมและต้ังคาพารามิเตอร 

 สามารถควบคมุในโหมดการทํางานดังน้ี 

1. Speed Control 

2. Position Control 

3. Torque Control 

 มีชุดตรวจจับกระแสไฟฟาของ เอซีเซอรโวมอเตอร(AC Servo Motor)ใชตัวตรวจจับกระแสแบบ

เซนเซอรวัดสนามแมเหล็ก(Hall Current Effect Sensor) จํานวน 3 ชองสัญญาณ พรอมจุดวัด

สัญญาณกระแส  Iu ,Iv และ Iw 

 มีชุดแปลงสัญญาณแบบเวกเตอรกระแส เพ่ือสามารถแสดงสัญญาณเวกเตอรกระแสของ เอซีเซอรโว

มอเตอร(AC Servo Motor) พรอมจุดวัดสัญญาณเวกเตอร โดยผานออสซิสโลสโคป (Oscilloscope) 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุท  220V, 50Hz 

Permanent Magnet Generator (โหลดทางกล)    

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 300W 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินเอาทพุทไมนอยกวา 180 โวลต  

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,500 รอบตอนาที  

 ติดต้ังบนฐานอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป อยางมั่นคงแข็งแรง  

Lamp Load (โหลดทางไฟฟา)   

 เปนหลอดไส จํานวนไมนอยกวา 8 หลอด 

 พิกัดกําลังไฟฟาแตละไมนอยกวา 40W 

 มีสวิตชควบคุมการเปดปดแตละหลอด 

อุปกรณทดลองดานการควบคุมตําแหนง  

 อุปกรณตอพวงเพ่ือใชในการทดลองควบคุมตําแหนง แบบรางบอลสกรู  

แหลงจายไฟฟาสามเฟส (Three Phase Power Supply)   

- เบรกเกอรแบบสามเฟส(Three Circuit Breaker) พิกัดกระแสไมนอยกวา 10 แอมป 

- เบรคเกอรปองกันไฟฟารั่ว(Three Earth Leak Circuit Breaker)พิกัดกระแสไมนอยกวา 10 แอมป  
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- มีหลอดไฟแสดงสถานะแตละเฟส แบบไพลอ็ตแลมป(Pilot Lamp) 

- มีสวิตซฉุกเฉินเพ่ือใชตัดวงจร 

- จุดตอใชงานขนาด 4 มลิลิเมตร (4mm. Safety Socket) L1,L2,L3,N,PE 

- มี Universal Outlet จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

สายเสียบตอวงจร เปนชนิด SAFETY CONNECTING ขนาดหัวเสียบ 4 มม.  

- ความยาว ไมนอยกวา 40 ซม. จํานวน 10 เสน  

- ความยาว ไมนอยกวา 90 ซม. จํานวน 10 เสน  
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Vector Control :V/F Control: Torque Control Technology 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายระเอียดทัว่ไป 

 ชุดทดลองออกแบบเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับการต้ังคาของชุดควบคุมและศึกษาการทํางานของมอเตอรไฟฟา

เหน่ียวนํา มีลกัษณะเปนแผงทดลอง (Panel System) 

 ชุดทดลองใชงานงาย อินพุทและเอาทพุท เปนจุดตอขนาด 4 มลิลิเมตร (4mm. Safety Socket) 

 ทดลองการทํางานในโหมด การทํางานแบบ การควบคุมความเร็ว(Speed Control) การควบคุมแรงบิด(Torque 

Control) 

 ทดลองการทํางานกรณีที่มีโหลด และไมมีโหลด 

 ทดลองการตอบสนองในโหมดการทงานแบบ Vector control และ V/F Control 

 แผงทดลองทําดวยวัสดุที่เปนฉนวนปดผิวทั้ง 2 ดานเปนเน้ือเดียวกันดานหนาของแตละแผง มีอักษรและ 

สัญลักษณลายวงจร ใชเทคนิคการพิมพดวยยูวี(UV Printing)ลงบนผิวหนาของแผงทดลองเพ่ือความคงทนถาวร

ตลอดอายุการใชงาน  
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รายระเอียดทางดานเทคนคิ 

 พิกัดกําลังไฟฟาชุดควบคุมมีขนาดไมนอยกวา 1.5 kW 

 สามารถเลือกฟงกชันการทํางานดังน้ี 

1.  Vector Control  

2. Torque Control 

3. Voltage Per Frequency Control 

 มีชุดรับสัญญาณแบบ Digital Input ไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ 

 มีชุดรับสัญญาณแบบ Analog Input ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ เพ่ือใชในการควบคุมความเร็วหรือใช

ในการควบคุมแบบลูปปด 

 ใชเทคนิคการสรางสัญญาณ PWM โดยใชหลักการ Sine PWM หรือ Space Vector PWM 

 สามารถปรับความถี่สัญญาณพาหะ(Carrier Frequency)ไดไมนอยกวาในชวง 4kHz-10kHz 

 ในโหมดการทาํงาน Vector Control สามารถปรับคาพารามิเตอรในการควบคุมได 

 มีโหมดปรับการทํางานแบบหาคาพารามิเตอรแบบอัตโนมัติ( Auto turning) เพ่ือใชควบคุมการทํางาน

แบบ Sensorless Vector Control  

 มีตัวควบคุมแบบ PID สามารถปรับคาปรับคาพารามิเตอรในการควบคุมแบบลูปปดได 

 สามารถรับคําสั่งการทํางานจากสัญญาณภายนอกได 

 มี Key Pad และ จอแสดงผล เพ่ือใชในการควบคุม 

 มีชุดตรวจจับกระแสไฟฟาของ อินดักช่ันมอเตอร(Three Phase Induction Motor) ใชตัวตรวจจับ

กระแสแบบเซนเซอรวัดสนามแมเหล็ก(Hall Current Effect Sensor) จํานวน 3 ชองสัญญาณ พรอม

จุดวัดสัญญาณกระแส  Iu ,Iv และ Iw 

 มีชุดแปลงสัญญาณแบบเวกเตอรกระแส เพ่ือสามารถแสดงสัญญาณเวกเตอรกระแสของ อินดักช่ัน

มอเตอร(Three Phase Induction Motor)  พรอมจุดวัดสัญญาณเวกเตอร โดยผานออสซิสโลสโคป 

(Oscilloscope) 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุท  220VACหรือ 380V, 50Hz 

Three Phase Squirrel Cage Motor    

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 0.5hp (370W) 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินพุทไมนอยกวา 220/380 โวลต (Delta/Star) 

 ความถี่ 50 Hz 

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,300 รอบตอนาที  

 ติดต้ังบนฐานอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป อยางมั่นคงแข็งแรง  

  

 

 

 



- 68 -  

Permanent Magnet Generator (โหลดทางกล)  

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 300W 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินเอาทพุทไมนอยกวา 180 โวลต  

 พกิัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,500 รอบตอนาที  

 ติดต้ังบนฐานอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป อยางมั่นคงแข็งแรง  

Lamp Load (โหลดทางไฟฟา)  

 

 เปนหลอดไส จํานวนไมนอยกวา 8 หลอด 

 พิกัดกําลังไฟฟาแตละไมนอยกวา 40W  

 มีสวิตชควบคุมการเปดปดแตละหลอด 

แหลงจายไฟฟาสามเฟส (Three Phase Power Supply)  
 

- เบรกเกอรแบบสามเฟส(Three Circuit Breaker) พิกัดกระแสไมนอยกวา 10 แอมป 

- เบรคเกอรปองกันไฟฟารั่ว(Three Earth Leak Circuit Breaker)พิกัดกระแสไมนอยกวา 10 แอมป  

- มีหลอดไฟแสดงสถานะแตละเฟส แบบไพลอ็ตแลมป(Pilot Lamp) 

- มีสวิตซฉุกเฉินเพ่ือใชตัดวงจร 

- จุดตอใชงานขนาด 4 มลิลิเมตร (4mm. Safety Socket) L1,L2,L3,N,PE 

- มี Universal Outlet จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

สายเสียบตอวงจร เปนชนิด SAFETY CONNECTING ขนาดหัวเสียบ 4 มม. 

- ความยาว ไมนอยกวา 40 ซม. จํานวน 10 เสน  

- ความยาว ไมนอยกวา 90 ซม. จํานวน 10 เสน  
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DC Drive 4 Quadrant Control Technology 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รายระเอียดทัว่ไป 

 ชุดทดลองออกแบบเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับการต้ังคาของชุดควบคุมและศึกษาการทํางานของมอเตอรไฟฟา

กระแสตรง มลีกัษณะเปนแผงทดลอง (Panel System) 

 ชุดทดลองใชงานงาย อินพุทและเอาทพุท เปนจุดตอขนาด 4 มลิลิเมตร (4mm. Safety Socket) 

 ทดลองการทํางานในโหมด การทํางานแบบ การควบคุมความเร็ว(Speed Control) การควบคุมแรงบิด(Torque 

Control) 

 ทดลองการทํางานกรณีที่มีโหลด และไมมีโหลด 

 ทดลองการตอบสนองในโหมดการทํางานแบบ 2 Quadrant และ 4 Quadrant 

 แผงทดลองทําดวยวัสดุที่เปนฉนวนปดผิวทั้ง 2 ดานเปนเน้ือเดียวกันดานหนาของแตละแผง มีอักษรและ 

สัญลักษณลายวงจร ใชเทคนิคการพิมพดวยยูวี(UV Printing)ลงบนผิวหนาของแผงทดลองเพ่ือความคงทนถาวร

ตลอดอายุการใชงาน  
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4 Quadrant Control Technology   
 

 สามารถเลือกการปรับโหมดการทํางานเปนแบบ 2 Quadrant และ4 Quadrant  

 สามารถปรับความเร็วของมอเตอร (Set Point) 

- โดยใชสัญญาณอะนาล็อก  0-10 โวลต  ในการทํางานแบบ 2 Quadrant  

- โดยใชสัญญาณอะนาล็อก -10 - +10  โวลต  ในการทํางานแบบ 4 Quadrant  

 สามารถปรับคาพารามิเตอรของตัวควบคุมแบบ PI ของลูปความเร็ว (Speed Controller)ได 

 มีชุดลิมิตกระแสของมอเตอร 

 สามารถปรับคาพารามิเตอรของตัวควบคุมแบบ PI ของลูปความเร็ว (Current Controller)ได 

 ชุดกําเนิดสัญญาณ PWM สามารถรับคาอินพุทไดทั้งคาลบและบวก 

 มีชุดแสดงผลความเร็วรอบของมอเตอรโดยผาน LCD 

 มีเอาทพุทสัญญาณเอนโคดเดอร A และ B 

 ชุดขับกระแสมอเตอรแบบ H-bridge  Converter ใช  IGBT  เปนชุดสวิตซช่ิง ภาคกําลัง 

 สามารถวัดสัญญาณขับเกททีใ่ชควบคุมมอเตอร 

 มีชุดตรวจจับกระแสโดยใช Hall Current Effect Sensor เพ่ือใชในการควบคุมแบบลูปปด 

 มีวงจรปองกัน การ Short circuit  

 มีชุด LED แสดงสภาวะการ Fault และสวิทซสําหรับ Reset  

 ใชกับแหลงจายแรงดันไฟฟา 220VAC, 50Hz 

Permanent Magnet DC Machine  

Nominal Power       :       ไมนอยกวา 370 W 

Nominal Voltage       :        ไมนอยกวา 180 V 

Nominal Speed       :        ไมนอยกวา 1600 rpm. 

 

Permanent Magnet Generator (โหลดทางกล)  

 พิกัดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 300W 

 พิกัดแรงดันไฟฟาอินเอาทพุทไมนอยกวา 180 โวลต  

 พิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1,500 รอบตอนาที  

 ติดต้ังบนฐานอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป อยางมั่นคงแข็งแรง  

Lamp Load (โหลดทางไฟฟา)  

 เปนหลอดไส จํานวนไมนอยกวา 8 หลอด 

 พิกัดกําลังไฟฟาแตละไมนอยกวา 40W 

 มีสวิตชควบคุมการเปดปดแตละหลอด 
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แหลงจายไฟฟาสามเฟส (Three Phase Power Supply)  

- เบรกเกอรแบบสามเฟส(Three Circuit Breaker) พิกัดกระแสไมนอยกวา 10 แอมป 

- เบรคเกอรปองกันไฟฟารั่ว(Three Earth Leak Circuit Breaker)พิกัดกระแสไมนอยกวา 10 แอมป 

ตรวจจับกระแสรั่วไหล 30มลิลแิอมป (30mA) 

- มีหลอดไฟแสดงสถานะแตละเฟส แบบไพลอ็ตแลมป(Pilot Lamp) 

- มีสวิตซฉุกเฉินเพ่ือใชตัดวงจร 

- จุดตอใชงานขนาด 4 มลิลิเมตร (4mm. Safety Socket) L1,L2,L3,N,PE 

- มี Universal Outlet จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

สายเสียบตอวงจร เปนชนิด SAFETY CONNECTING ขนาดหัวเสียบ 4 มม. 

- ความยาว ไมนอยกวา 40 ซม. จํานวน 10 เสน  

- ความยาว ไมนอยกวา 90 ซม. จํานวน 10 เสน  
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ชุดทดลองการเรียนรูวงจรตรรกะดิจิทัล (LogicCircuit-Digital) 

จํานวน 1 ชุด 

งบประมาณ 72,000 บาท 

 

 
 

1. รายละเอียดทัว่ไป 

1.1. เปนชุดทดลองการเรียนรูวงจรตรรกะดิจิทัล มีชุดโมดูลเรียนรูแบบตางๆที่ใชงานงาย  

1.2. สามารถตรวจสอบอุปกรณและทําการทดลองดวย Bread Board หรือ Universal Board ได 

1.3. สามารถตรวจสอบสัญญาณที่ใชและผลลัพธบนเครื่องคอมพิวเตอรได 

1.4. ชุดทดลองตองบรรจุภายในกระเปาที่มีความแข็งแรง  

1.5. บนชุดแผงบอรดมีรายละเอียดไมนอยกวาดังน้ี 

 Dip Switch 

 Slide Switch 

 Button Switch 

 Waveform Generator 

 Pull-up Resistor Block 

 Logic Circuit Design Block 

 Pull-down Resistor Block 

 7-Segment (Anode common) 

 7-Segment (Cathode common) 

 LED 
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 Power 

 DAQ : PC -> Board 

 DAQ : Board ->PC  

1.6. มีหัวขอการเรียนรูไมนอยกวาดังน้ี 

 DIGITAL SIGNAL AND INFORMATION REPRESENTATION 

- RADIX CONVERSION 

- ARITHMETIC OPERATION OF BINARY DIGIT 

- DIGITAL CODE 

 BOOLEAN ALGEBRA AND LOGIC GATES 

- BOOLEAN ALGEBRA AND BASIC LOGIC GATE 

- BOOLEAN ALGEBRA AND OTHER LOGIC GATE 

- LAWS AND THEOREMS OF BOOLEAN ALGEBRA 

- LOGICAL EXPRESSION AND TRUTH TABLE 

- MINIMIZATION OF LOGICAL EXPRESSION 

 COMBINATIONAL LOGIC CIRCUIT 

- DESIGNING COMBINATIONAL LOGIC CIRCUIT 

- ADDER AND SUBTRACTOR 

- COMPARATOR 

- DECODER AND ENCODER 

- MULTIPLEXER AND DEMULTIPLEXER 

- PARALLEL ADDER 

- CODE CONVERTER 

 SEQUENTIAL LOGIC CIRCUIT 

- SEQUENTIAL LOGIC CIRCUIT AND FLIP-FLOP 

- REGISTER 

- SYNCHRONOUS COUNTER CIRCUIT 

- ASYNCHRONOUS COUNTER CIRCUI 

2. รายละเอียดทางเทคนคิ 

2.1. ชุดพ้ืนฐาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 อินพุต : DIP Switch 8bit 4 ตัว, Slide Switch 12 ตัว, Button Switch 4 ตัว  , Pull-up 

Register 16 ตัว, Pull-down Register 16 ตัว  
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 เอาทพุต : LED 16 ตัว, FND-Anode Common 1 ตัว, FND-Cathode Common 1 ตัว 

 บล็อกการออกแบบวงจรตรรกะ (Logic Circuit Design Block) : Logic Module Block( 4 x 4 ) 

16 ตัว 

 DAQ : 8bit Data Input/Output, USB communication 

 กําลังไฟที่ใช : อินพุต AC 220V / เอาตพุต DC + 5V / 4A  

2.2. ชุดโมดูล Basic Gate มีรายละเอียดดังน้ี 

 ชุดโมดูล Dual NOT Gate  

 ชุดโมดูล Dual AND Gate 

 ชุดโมดูล Dual OR Gate 

 ชุดโมดูล Dual XOR Gate 

 ชุดโมดูล Dual NAND Gat 

 ชุดโมดูล Dual NOR Gate 

2.3. ชุดโมดูล Logic gate มีรายละเอียดดังน้ี 

 ชุดโมดูล Half adder 

 ชุดโมดูล Half subtracter 

 ชุดโมดูล Full adder 

2.4. ชุดโมดูล 74 Series มีรายละเอียดดังน้ี 

 ชุดโมดูล 4bit adde 

 ชุดโมดูล 4 bit comparator 

 ชุดโมดูล 8x3 Encoder Module 

 ชุดโมดูล 3x8 demultiplexer 

 ชุดโมดูล 4x16 decoder Module 

 ชุดโมดูล 2x4 decoder Module 

 ชุดโมดูล 8x1 multiplexer Module 

 ชุดโมดูล BCD-decimal Encoder Module 

 ชุดโมดูล 7-segment decoder 

2.5. ชุดโมดูล Register มรีายละเอียดดังน้ี 

 ชุดโมดูล Dual D flip-flop 

 ชุดโมดูล Dual JK flip-flop 

2.6. ชุด Bread Board จํานวน 1 ชุด 

2.7. ชุดกระเปาเก็บอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 
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2.8. คูมือการเรียนรูและซีดี  จํานวน  1 ชุด 

2.9. ชุดสาย USB A to B   จํานวน 1 เสน 

2.10. สายเพาเวอร   จํานวน 1 เสน 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 

3.1. ตองสงมอบครุภัณฑภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 

3.2. หลังการสงมอบสาธิตการใชงานใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของจํานวนไมนอยกวา 1 วัน 

3.3. มีการรับประกันคุณภาพพรอมบริการซอมฟรีรวมอะไหลอยางนอย 1 ป นับจากวันตรวจรับเรียบรอยแลว 

3.4. ชุดทดลองมีหนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลติหรือจากตัวแทนจําหนายในประเทศเพ่ือสะดวก

ในการบริการหลักการขายและการซอมบํารุง พรอมแนบเอกสารฉบับจรงิยืนยันมาในวันยื่นซอง 

3.5. ชุดทดลองเปนผลิตภัณฑจากผูผลิตที่ไดรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 พรอมแนบเอกสารยืนยันมาใน

วันย่ืนซอง 
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ชุดทดลองการเรียนรูวงจรลอจิกแบบดิจิตอล (Digital Logic Circuit) 

จํานวน 1 ชุด 

งบประมาณ 45,000 บาท 

 

 
 

1. รายละเอียดทัว่ไป 

1.1. เปนชุดทดลองการเรียนรูวงจรลอจิกแบบดิจติอลดวย Universal Bread Board 

1.2. มีเครื่องกําเนิดสัญญาณภายในชุดทดลองสามารถ Sine Wave และ Triangle Wave ได 

1.3. มีตัวสรางสัญญาณนาฬิกาที่หลากหลายรวมอยูในชวง 0 ถึง 1MHz 

1.4. อินเตอรเฟส USB DAQ กับพีซีสําหรับการสรางรูปแบบขอมูล 8 บิตและการวัดขอมูลได 

1.5. ชุดทดลองตองบรรจุภายในกระเปาที่มีความแข็งแรง  

2. รายละเอียดทางเทคนคิ 

2.1. ชุดทดลองการเรียนรูวงจรลอจิกแบบดิจิตอล 

2.1.1.1. ชุด Bread Board : Composed of 3 Terminal Strips and 4 Bus Strips. Various logic 

circuits are 

experimented on only one Bread Board 

2.1.1.2. แอมปมิเตอร: Displays Current for +5V power (0~1A) 

2.1.1.3. โวลตมิเตอร: Displays DC +15V power. Connected by Jumper Connector for 

measuring Power 



- 77 -  

2.1.1.4. Power Block : Power Input Block via Banana Jack and Jumper Connector. 

Supplies the power 

of +5V, +9V, +15V and -15V 

2.1.1.5. LED : Composed of 8 High-brightness LEDs with 5mm 

2.1.1.6. 7-Segment : Implements the operation of 7-Segment using BCD Input and 

selects Anode and 

Cathode 

2.1.1.7. Buzzer : Sound Output Device depending the signal input with +5V 

2.1.1.8. Piezo : Controls high and low of Sound by inputted frequency 

2.1.1.9. Variable Resistor : Variable Resistor of 10kΩ and 500kΩ 

2.1.1.10. เครื่องกําเนิดสัญญาณ : Creates Sine Wave and Triangle wave. Selects the 

frequency band 

width with 0Hz~999Hz. Selects the frequency with Rotary switch and 

Toggle switch 

2.1.1.11. Clock Generator : Selects the frequency, with the clock output for 1Hz, 

10Hz and 0Hz ~ 1MHz, 

and also selects the frequency via Rotary and Toggle switch 

2.1.1.12. DAQ : Communication device between PC and equipment by 8 bit 

input and 8 bit output 

Data Interface. Sends the signal from PC to the equipment and outputs the 

signal from 

it on PC monitor 

2.1.1.13. Logic Signal : Rising Edge and Falling Edge Outputs can be select 

according to the input 

selection button control 

2.1.1.14. Single Pulse : Input button Generate Outputs Pulse with 1ms 

2.1.1.15. Toggle Switch : 12 kinds selectable Toggle Switches for Signal Input 

Selection 

2.1.1.16. Button Switch : 3 kinds Button Switches for Signal Control Selection 

2.2. ชุดกระเปาเก็บอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

2.3. คูมือการเรียนรูและซีดี  จํานวน  1 ชุด 
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2.4. ชุดสาย USB A to B   จํานวน 1 เสน 

2.5. สายเพาเวอร   จํานวน 1 เสน 

2.6. สายตอวงจร                                จํานวน  1 ชุด 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 

3.1. ตองสงมอบครุภัณฑภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 

3.2. หลังการสงมอบสาธิตการใชงานใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของจํานวนไมนอยกวา 1 วัน 

3.3. มีการรับประกันคุณภาพพรอมบริการซอมฟรีรวมอะไหลอยางนอย 1 ป นับจากวันตรวจรับเรียบรอยแลว 

3.4. ชุดทดลองมีหนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลติหรือจากตัวแทนจําหนายในประเทศเพ่ือสะดวก

ในการบริการหลักการขายและการซอมบํารุง พรอมแนบเอกสารฉบับจรงิยืนยันมาในวันยื่นซอง 

3.5. ชุดทดลองเปนผลิตภัณฑจากผูผลิตที่ไดรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 พรอมแนบเอกสารยืนยันมาใน

วันย่ืนซอง 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ใหบริการหนังสือ

ตํารา วารสาร สิ่งพิมพอ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุ ทางดานวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชาที่เปดสอน ดังน้ี 

 1.1 หนังสือดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร  5433  รายการ 

 1.2 ฐานขอมูลออนไลน    

      1.2.1 e-Database   

    1.) Academic Search Complete 

ฐานขอมูลบทความวารสาร และเอกสาร ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการคนใหขอมูลรายการ

บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม 

http://search.ebscohost.com 

2.) Academic Search Ultimate 

http://search.ebscohost.com/
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ฐานขอมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา 

ฐานขอมูลน้ีเปนเวอรช่ันอัพเกรดของ Academic Search Complete 

http://search.ebscohost.com/ 

3.) ACM Digital Library 

ฐานขอมูลบทความวารสาร จดหมายขาว และเอกสารการประชุมวิชาการ ในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการคนใหขอมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม 

http://dl.acm.org/dl.cfm 

4.) Applied Science & Technology Source Ultimate 

ฐานขอมูลทีร่วบรวมขอมูลความรูความความทาทายทางวิศวกรรมแบบด้ังเดิมและงานวิจัยและ

เปนทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยที่สงผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม 

http://search.ebscohost.com/ 

5.) Art & Architecture Complete 

ฐานขอมูลการวิจัยทางสถาปตยกรรมศาสตร และ ศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง นําเสนอวารสาร 

นิตยสาร และ หนังสือดานศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทําดัชนี และ บทคดัยอโดยละเอียด 

http://search.ebscohost.com/ 

6.) Computer & Applied Sciences Complete (CASC) 

เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไมนอยกวา 700 ช่ือเรื่อง ครอบคลุม 4 

สาขาวิชา ไดแก Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and 

Social Sciences สามารถดูขอมูลยอนหลังต้ังแตป ค. ศ.2010 – ปจจุบัน 

https://search.ebscohost.com/login. 

7.) Emerald Management (EM92) 

ฐานขอมูลบทความวารสาร ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา ผลการคนใหขอมูลรายการ

บรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม 

http://www.emeraldinsight.com 

8.) Food Science Source 

ฐานขอมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพ่ือรองรับความตองการงานวิจัยดานอุตสาหกรรมอาหาร 

ประกอบดวยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพทางการคาฉบับเต็มหลายรอยฉบับ ในที่น้ีรวมถงึรายงานใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

http://search.ebscohost.com/ 

9.) JGATE : Social & Management Science Collection 

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสทางดานวิทยาการจัดการที่มีเน้ือหาครอบคลุมวารสารและ

บทคัดยอ การจัดทําดัชนีรวมถึงเน้ือหาฉบับเต็ม 

https://jgateplus.com/search/login/ 

 

 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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10.) Legal Source 

ฐานขอมูลฉบับเต็ม ที่ใหความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด 

Legal Source เปนฐานขอมูลที่เช่ือถือไดในดานการศึกษา แนวความคิด และ แนวโนมของโลกกฎหมายในปจจุบัน 

http://search.ebscohost.com/ 

11.) ScienceDirect 

ฐานขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก วารสารของสํานักพิมพในเครือ 

Elsevier ประกอบดวย หนังสือและวารสารดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรการแพทย 

 http://www.sciencedirect.com 

12.) SpringerLink Journal 

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ครอบคลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและเทคโนโลยี 

และวิทยาศาสตรสุขภาพ ผลการคนใหขอมลูรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ) 

http://link.springer.com 

13.) Web of Science 

ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการอางอิงและอางถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก

ทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

http://apps.webofknowledge.com 

 

1.2.2  e-Thesis 

1.) ProQuest Dissertations & Theses Global 

ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาตางประเทศ ผล

การคนใหขอมลูรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม 

http://search.proquest.com/pqdtglobal 

2.) Thai Digital Collection 

ฐานขอมูลวิทยานิพนธภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และ

หนังสือหายากที่มีใหบริการในหองสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตางๆ ในประเทศไทยที่เปนสมาชิกของเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผลการคนใหขอมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม 

(บางรายการ) 

https://tdc.thailis.or.th/tdc 

3.) WDL World Dissertations Library 

ฐานขอมูลรวบรวมวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยตาง ๆกวา 2,000 แหงจาก 150 ประเทศ 

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี เกษตรศาสตร ยา ศิลปะ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของสามารถสืบคนยอนหลัง 

http://dissertation.newacademic.net 
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1.2.3  e-Book 

1.) EBSCO eBooks Collection  

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาอังกฤษ ครอบคลมุทกุสาขาวิชา ผลการคนใหเอกสาร

ฉบับเต็มอยูในรูปแบบไฟล PDF สามารถคนพรอมกันไดโดยไมจํากัดจํานวน 

 http://search.ebscohost.com 

2.) ebrary eBooks 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาอังกฤษ ผลการคนใหเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล 

PDF เมื่อ Sign In ระบบ สามารถคั่นหนาหนังสือ /แกไข โนตยอ รวมถึงการเนนคํา/ขอความสําคัญ 

 http://site.ebrary.com 

3.) Gale Virtual Reference Library 

ฐานขอมูลทีร่วบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาสาขาวิชาตาง 

ๆเชน History Biography Technology Law Education Science Social Science Medicine Business และ 

Library Science สามารถใชงานไดไมจํากัดจํานวนผูใช แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF 

 https://www.galepages.com/thbsru 

4.) iG library 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาอังกฤษ ครอบคลมุทกุสาขาวิชา ผลการคนใหเอกสาร 

ฉบับเต็มอยูในรูปแบบไฟล PDF 

http://portal.igpublish.com 

5.) Thai eBooks 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการคนใหเอกสารฉบับ

เต็มอยูในรูปแบบไฟล PDF 

http://www.2ebook.com/bsru/ 

 

1.2.4  e-Journal 

1.) JGATE : Social & Management Science Collection 

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสทางดานวิทยาการจัดการที่มีเน้ือหาครอบคลุมวารสารและ

บทคัดยอ การจัดทําดัชนีรวมถึงเน้ือหาฉบับเต็ม 

https://jgateplus.com/search/login/ 

2.) SpringerLink Journal 

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ครอบคลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและเทคโนโลยี 

และวิทยาศาสตรสุขภาพ ผลการคนใหขอมลูรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ) 

 http://link.springer.com 

3.) Thai Journals Online (ThaiJO) 

ระบบฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย เปนแหลงรวบรวมวารสารวิชาการ

ที่ผลิตในประเทศไทยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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(มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.)  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และศูนย

ดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal- Citation Index Centre : TCI) โดยสืบคนบทความไดทุกสาขาวิชา เชน 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี มนุษยศาสตร สังคมศาสตร  สามารถเขาใชงานไดทางเว็บไซต 

https://www.tci-thaijo.org/ 

 

1.2.5  e-Newspaper 

1.) iQ NewsCilp 

บริการ กฤตภาคขาว จากหนังสือพิมพ ภายในประเทศ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกวา 30 

ฉบับ ในรูปแบบไฟล PDF 

http://edu.iqnewsclip.com/ 

2.) NEWSCenter 

บริการขาวสารขอมูลออนไลน ที่มีเน้ือหาหลากหลายจากสื่อออนไลนและออฟไลนทั้งในและ

ตางประเทศกวา 200 แหลง อัพเดทประเด็นขาวรายวันที่กําลังอยูในกระแสไดทันทีจากแถบเมนู รองรับไฟลมัลติมีเดีย 

และไฟลเอกสาร สามารถสืบคนขอมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษยอนหลังไดกวา 15 ป 

https://www.iqnewscenter.com/ 

 

1.2.6  Trial Database 

1.) ProQuest One Business 

ฐานขอมูลทางดานบริหารธุรกิจและการจัดการ ภายในประกอบไปดวย ebook และคลิปวิดีโอ

ทางดานธุรกิจจากมหาวิทยาลัยช้ันนําทั่วโลก รวมถึงวารสารวิชาการ ขาวสารทางดานธุรกิจ รายงานการตลาด 

กรณีศึกษาตาง ๆ วิทยานิพนธ และนิตยสาร 

Link : https://trials.proquest.com/access?token=OSKiFqWKZjArGupdpwADxnmIi 
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2.2. สิ่งอํานวยความสะดวก 

1.) หองประชุม 
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2.) โรงอาหาร 
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3.) หองพยาบาล 

 

 
 

 

 

4.) หองฟตเนส 
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5.) สนามฟุตบอล 

 
 

 

6.) อาคารสันทนาการดานกีฬา 
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7.) สระวายน้ําบานสมเด็จ 

 
 

 

 

8.) แหลงเรียรูธนบุรีศึกษา 

 

 
 

 



- 94 -  

9.) รถโดยสารพลังงานไฟฟา 

 

 
 

10.) ลานจอดรถ 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในป พ.ศ. 2566 

ระดับคณะ 

มีผลการประเมินฯ อยูในระดับดี (ระดับคะแนน 4.28) 

ระดับสถาบัน   

มีผลการประเมินฯ อยูในระดับดีมาก (ระดับคะแนน 4.52) 
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สวนท่ี 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

  

 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 

  

 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 

  

 

ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 

  

 

ภาคผนวก 5 อ่ืนๆ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เร่ืองแนวปฏิบัติ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จพระยา วาดวย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560  

ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษางบประมาณ2565-สภาผูแทนราษฎร 

 

 


